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Emenda 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 3A
SISTEMI KUNTRATTWALI

Artikolu 113a
Rabtiet kuntrattwali

1. Mingħajr ħsara għall-Artikoli 104a u 
105a dwar is-settur tal-ħalib u l-prodotti 
tal-ħalib, u l-Artikolu 101 dwar is-settur 
taz-zokkor, jekk Stat Membru jiddeċiedi li 
kull konsenja ta' prodotti agrikoli fit-
territorju tiegħu, li tkun ġejja minn settur 
elenkat fl-Artikolu 1(2) ta' dan ir-
Regolament, minn produttur lil proċessur 
jew distributur, għandha tkun koperta 
b’kuntratt bil-miktub bejn il-partijiet jew 
jiddeċiedi li l-ewwel xerrejja għandhom 
jagħmlu offerta bil-miktub għall-konsenja 
ta’ prodotti agrikoli mill-produttur, dan il-
kuntratt jew din l-offerta għal kuntratt 
għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 2.
Meta Stat Membru jiddeċiedi li l-konsenji 
tal-prodotti kkonċernati minn produttur 
lil xerrej għandhom ikunu koperti 
b’kuntratt bil-miktub bejn il-partijiet, l-
Istat Membru għandu jiddeċiedi wkoll 
liema stadju jew stadji tal-konsenja 
għandhom jiġu koperti b’tali kuntratt jekk 
il-konsenja tal-prodotti kkonċernati ssir 
permezz ta' intermedjarju wieħed jew 
iktar.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kuntratti fis-setturi inkwistjoni jiġu 
ssodisfati u għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmu ta’ medjazzjoni biex jiġu 
koperti l-każijiet fejn l-ebda tali kuntratt 
ma jkun jista’ jiġi konkluż bi qbil 
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reċiproku, sabiex b’hekk jiġu żgurati 
relazzjonijiet kuntrattwali ġusti.
2. Il-kuntratt u l-offerta ta’ kuntratt 
għandhom:
a) isiru qabel ma ssir il-konsenja;
b) isiru bil-miktub; u
c) jinkludu, b’mod partikolari, l-elementi 
li ġejjin:
i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
– ikunu statiku u jiġi stabbilit fil-kuntratt 
jew
– jiġi kkalkulat billi jiġu kkumbinati 
diversi fatturi stabbiliti fil-kuntratt, li 
jistgħu jinkludu indikaturi tas-suq li 
jirriflettu l-bidliet fil-kundizzjonijiet tas-
suq, il-kwantitajiet ikkonsenjati u l-
kwalità jew il-kompożizzjoni tal-prodotti 
agrikoli ikkonsenjati,
ii) il-kwantità u l-kwalità tal-prodotti 
kkonċernati li jistgħu jew għandhom jiġu 
kkonsenjati u l-ħin ta' dawn il-konsenji,
(iii) id-durata tal-kuntratt, li tista’ tinkludi 
durata definita jew indefinita bi klawsoli 
ta’ terminazzjoni,
iv) id-dettalji rigward il-perjodi u l-
proċeduri ta' ħlas,

v) l-arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-prodotti agrikoli, u
vi) ir-regoli applikabbli f’każ ta’ forza 
maġġuri.
3. B’deroga mill-paragrafu 1, m’għandux 
jintalab kuntratt u/jew offerta għal 
kuntratt meta l-prodotti kkonċernati jiġu 
kkonsenjati minn produttur lil xerrej li 
jkun kooperattiva li l-produttur ikun 
membru tagħha, jekk l-istatuti tagħha jew 
ir-regoli u d-deċiżjonijiet li jkun hemm 
provvediment għalihom f’dawn l-istatuti 
jew li jkunu derivati minn dawn l-istatuti 
jkun fihom dispożizzjonijiet b’effetti simili 
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għad-dispożizzjonijiet stipulati fil-punti 
(a), (b) u (c) tal-paragrafu 2.
4. L-elementi kollha tal-kuntratti għall-
konsenja ta’ prodotti agrikoli konklużi 
mill-produtturi, il-kolletturi, il-proċessuri 
jew id-distributuri, inklużi dawk l-
elementi msemmija fil-paragrafu 2(c), 
għandhom jiġu nnegozjati liberament 
bejn il-partijiet.
Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-ewwel 
paragrafu:
i) meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
il-kuntratti bil-miktub għall-konsenja ta’ 
prodotti agrikoli obbligatorji b’konformità 
mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jista’ 
jistabbilixxi tul ta’ żmien minimu li 
japplika biss għal kuntratti bil-miktub 
bejn bidwi u l-ewwel xerrej tal-prodotti 
agrikoli. Tali tul ta’ żmien minimu 
għandu jkun ta’ mill-anqas sitt xhur u 
m’għandux ixekkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern;
ii) meta Stat Membru jiddeċiedi li l-ewwel 
xerrej ta’ prodotti agrikoli għandu 
jagħmel offerta bil-miktub għal kuntratt 
lill-bidwi b’konformità mal-paragrafu 1, 
huwa jista' jieħu provvediment biex l-
offerta tinkludi tul ta' żmien minimu tal-
kuntratt kif stipulat bil-liġi nazzjonali 
għal dan l-iskop. Tali tul ta’ żmien 
minimu għandu jkun ta’ mill-anqas sitt 
xhur u m’għandux ixekkel il-
funzjonament xieraq tas-suq intern.
It-tieni paragrafu għandu jkun mingħajr 
ħsara għad-driitt tal-produttur li jirrifjuta 
tali tul ta’ żmien minimu sakemm jagħmel 
dan bil-miktub. F’dan il-każ,il-partijiet 
għandhom ikunu liberi li jinnegozjaw l-
elementi kollha tal-kuntratt, inklużi dawk 
l-elementi msemmija fil-paragrafu 2(c).
5. L-Istati Membri li jirrikorru għall-
għażliet imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar il-mod kif dawn jiġu applikati.
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6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
neċessarji għall-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafu 2(a) u (b) u l-paragrafu 3 
ta’ dan l-Artikolu u miżuri relatati man-
notifiki li jridu jsiru mill-Istati Membri 
b’konformità ma’ dan l-Artikolu.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati b’konformità 
mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda żżid biss subparagrafu ġdid għall-Artikolu 113(a)(1) tar-rapporteur (Emenda 333 
għar-rapport Dantin).  L-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 261/2012 fir-rigward tar-
relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib intlagħqet bħala progress 
sinifikanti fir-relazzjonijiet eżistenti fil-katina tal-provvista tal-ikel. Is-setturi kollha 
għandhom ikunu koperti minn sistema fakultattiva ta’ kuntratt.

Emenda 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 113a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113a
Rabtiet kuntrattwali

1. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li l-
konsenji ta’ prodott minn bidwi lil 
proċessur għandhom ikunu koperti 
b’kuntratt bil-miktub bejn il-partijiet, il-
kuntratt għandu jissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2. 
Fil-każ deskritt fl-ewwel subparagrafu, l-
Istat Membru kkonċernat għandu 
jiddeċiedi wkoll li jekk il-konsenja tal-
prodott issir permezz ta’ kollettur wieħed 
jaw aktar, kull stadju tal-konsenja 
għandu jkun kopert minn dak il-kuntratt 
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bejn il-partijiet. Għal dan il-fini, 
"kollettur" tfisser impriża li tittrasporta 
prodott mingħand bidwi jew mingħand 
kollettur ieħor lil proċessur jew kollettur 
ieħor, sakemm is-sjieda tal-prodott tiġi 
ttrasferita f’kull każ.
2. Il-kuntratt għandu:
a) ikun konkluż qabel il-konsenja;
b) isir bil-miktub; u
c) jinkludi, b’mod partikolari, l-elementi li 
ġejjin:
i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
– ikun statiku u stabbilit fil-kuntratt, 
u/jew
– ivarja biss skont fatturi stipulati fil-
kuntratt, b’mod partikolari l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni tas-suq abbażi ta’ indikaturi 
tas-suq, il-volum ikkonsenjat u l-kwalità 
jew il-kompożizzjoni tal-prodott 
ikkonsenjat;
ii) il-volum li jista’ u/jew li għandu jiġi 
kkonsenjat u l-waqt ta’ konsenji, u
(iii) it-tul taż-żmien tal-kuntratt, li jista’ 
jinkludi tul ta’ żmien indefinittiv bi 
klawżoli ta’ terminazzjoni.
3. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1, m’għandux jintalab kuntratt 
meta l-prodott jiġi kkonsenjat minn bidwi 
lil proċessur meta l-proċessur ikun 
kooperattiva li l-bidwi jkun membru 
tagħha jekk l-istatuti tagħha jinkludu 
dispożizzjonijiet li għandhom effetti simili 
bħal dawk stipulati fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-paragrafu 2.
4. L-elementi kollha ta’ kuntratti għall-
konsenja ta’ prodott konklużi minn 
bdiewa, kolletturi jew proċessuri, inklużi 
dawk l-elementi msemmija fil-
paragrafu 2(c), għandhom jiġu nnegozjati 
liberament bejn il-partijiet.
5. Sabiex tiġi ggarantita l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-
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Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
neċessarji. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
b’konformità mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. es

Emenda 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 113b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113b
Negozjati kuntrattwali
1. Organizzazzjoni ta’ produtturi li taqa’ 
taħt wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, 
rikonoxxuta skont l-Artikolu 106, tista’ 
tinnegozja f’isem il-produtturi li jkunu 
membri tagħha, fir-rigward tal-
produzzjoni konġunta kollha tagħhom jew 
parti minnha, kuntratti ta’ konsenja ta’ 
prodotti agrikoli minn produttur lil 
proċessur, intermedjarju jew distributur.
2. In-negozjati mmexxija mill-
organizzazzjoni tal-produtturi jistgħu 
jsiru:
(a) indipendentement minn jekk ikunx 
hemm jew le trasferiment tas-sjieda tal-
prodotti kkonċernati mill-produtturi lill-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(b) indipendentement minn jekk il-prezz 
innegozjat ikunx l-istess jew le għall-
produzzjoni konġunta tal-produtturi 
kollha li jkunu membri fl-organizzazzjoni 
jew ta’ wħud minnhom biss;
(c) sakemm il-bdiewa kkonċernati ma 
jkunux membri ta’ xi organizzazzjoni tal-
produtturi oħra li tinnegozja wkoll tali 
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kuntratti f’isimhom; madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jidderogaw minn din il-
kundizzjoni f'każijiet iġġustifikati kif 
dovut fejn il-produtturi jkollhom żewġ 
unitajiet distinti ta' produzzjoni li jkunu 
jinsabu f'żoni ġeografiċi differenti;
(d) sakemm il-prodotti inkwistjoni ma 
jkunux koperti b’obbligu ta’ konsenja li 
jirriżulta mis-sħubija li bidwi jkollu 
f’kooperattiva b’konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-istatuti tal-
kooperattiva jew ir-regoli u d-deċiżjonijiet 
li jkun hemm provvediment għalihom 
f’dawn l-istatuti jew li jkunu derivati 
minnhom; u
(e) sakemm l-organizzazzjoni tal-
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri li topera fihom dwar il-
kwantitajiet tal-prodotti agrikoli koperta 
b’tali negozjati.
3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ir-
referenzi għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi għandhom ikopru wkoll l-
assoċjazzjonijiet ta’ tali 
organizzazzjonijiet tal-produtturi.
4. L-Istati Membri li fihom isiru n-
negozjati b’konformità ma’ dan l-Artikolu 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-paragrafu 2(e).
5. Il-livelli limitu li jistipulaw il-volumi ta’ 
produzzjoni li għalihom jistgħu japplikaw 
negozjati kollettivi jistgħu jinsabu fl-
Anness għal dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 113b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113b
Negozjati kuntrattwali

1. Kuntratti għall-konsenja ta’ prodott 
minn bidwi lil proċessur jew kollettur 
skont it-tifsira tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 100(a)(1), jistgħu jiġu nnegozjati 
minn organizzazzjoni tal-produtturi li 
tkun rikonoxxuta skont l-Artikolu 106, 
f’isem il-bdiewa membri tagħha għall-
produzzjoni konġunta tagħhom jew għal 
parti minnha.
2. In-negozjati mill-organizzazzjoni tal-
produtturi jistgħu jsiru:
a) indipendentement minn jekk ikunx 
hemm jew le trasferiment tas-sjieda mill-
bdiewa lill-organizzazzjoni tal-produtturi;
b) indipendentement minn jekk il-prezz 
innegozjat ikunx l-istess jew le fir-rigward 
tal-produzzjoni konġunta tal-bdiewa 
membri kollha jew ta’ wħud minnhom;
c) sakemm il-volum totali tal-prodott 
kopert b’tali negozjati minn 
organizzazzjoni tal-produtturi partikolari 
ma jkunx aktar minn:
i) 3.5% tal-produzzjoni totali tal-Unjoni, u
ii) 33% tal-produzzjoni nazzjonali totali 
ta’ kwalunkwe Stat Membru partikolari 
kopert b’tali negozjati minn dik l-
organizzazzjoni tal-produtturi, u
(iii) 33% tal-produzzjoni nazzjonali totali 
kkombinata tal-Istati Membri kollha 
koperti b’tali negozjati minn dik l-
organizzazzjoni tal-produtturi,
d) sakemm il-bdiewa kkonċernati ma 
jkunux membri ta’ xi organizzazzjoni tal-
produtturi oħra li tinnegozja wkoll tali 
kuntratti f’isimhom;
e) bil-kundizzjoni li l-organizzazzjoni tal-
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
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Membri fejn topera.
3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ir-
referenzi għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi għandhom ikopru wkoll l-
assoċjazzjonijiet ta’ tali 
organizzazzjonijiet tal-produtturi. Filwaqt 
li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn l-
assoċjazzjonijiet ikunu mmonitorjati 
b’mod xieraq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 fir-rigward tal-
kundizzjonijiet għar-rikonoxximent ta’ 
tali assoċjazzjonijiet.
4. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 2(c)(ii) u (iii), anke fejn il-livell 
limitu ta’ 33% ma jinqabiżx, l-awtorità 
tal-kompetizzjoni msemmija fit-tieni 
paragrafu tista’ tiddeċiedi f’każ 
individwali li n-negozjati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi ma jistgħux 
isiru jekk hija tqis li dan ikun neċessarju 
sabiex ma tkunx tista' tiġi eskluża l-
kompetizzjoni jew biex ikun evitat 
preġudizzju gravi lil SMEs li jkunu 
proċessuri tal-prodott inkwistjoni fit-
territorju tagħha.
Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu 
għandha għandha tittieħed mill-
Kummissjoni, permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni, adottat skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 għal negozjati li jkopru l-
produzzjoni ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed. F’każijiet oħra, din id-deċiżjoni 
għandha tittieħed mill-awtorità nazzjonali 
tal-kompetizzjoni tal-Istat Membru li l-
produzzjoni tiegħu tkun koperta bin-
negozjati. Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-
ewwel u t-tieni subparagrafi ta’ dan il-
paragrafu m’għandhomx japplikaw qabel 
id-data tan-notifika tagħhom lill-impriżi 
kkonċernati.
5. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
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a) "awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni" 
għandha tkun l-awtorità msemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003;
b) "SME" għandha tfisser impriża mikro, 
ta’ daqs żgħir jew medju skont it-tifsira 
tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Politika Agrikola Komuni għandha tinkoraġġixxi t-twaqqif ta’ kooperattivi agrikoli u l-
konklużjoni ta’ kuntratti bejn il-produtturi u l-proċessuri, sabiex b’hekk l-arranġamenti fis-
seħħ fis-settur tal-ħalib jiġu estiżi għal setturi oħrajn.

Emenda 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 113b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113b
Negozjati kuntrattwali ma’ setturi oħrajn

Negozjati kuntrattwali f’setturi oħrajn, 
inklużi s-setturi tal-frott u l-ħxejjex u l-
proċessuri tagħhom
Mingħajr ħsara għall-Artikoli 104 u 105, 
għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet 
b’konformità mal-Artikolu 42 u l-
paragrafu 2 tal-Artikolu 43 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea sabiex l-organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti tal-produtturi u l-kooperattivi 
li jinkludu bdiewa jew assoċjazzjonijiet 
tal-bdiewa jkunu jistgħu jinnegozjaw it-
termini ta' kuntratti potenzjali ma xerrej, 
inkluż il-prezz għall-produzzjoni tal-
membri kollha tagħhom jew ta’ wħud 
minnhom.
Sabiex tinżamm kompetizzjoni effikaċi fis-
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setturi agrikoli varji, dan l-ambitu għan-
negozjati għandu jkun soġġett għal limiti 
xierqa li għandhom jiġu stipulati b’mod 
konġunt mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, kif jiġri fis-settur tal-ħalib; dawk 
il-limiti jistgħu jieħdu l-forma, 
pereżempju, ta' persentaġġ tal-
produzzjoni tal-Unjoni jew tal-produzzjoni 
ta' kwalunkwe Stat Membru li tkun 
koperta b'tali negozjati.
Fin-negozjati tal-prezzijiet għal kuntratti 
potenzjali bejn il-produtturi elenkati fl-
ewwel subparagrafu u x-xerrejja, 
b’konformità mar-rekwiżiti skont is-
subparagrafu preċedenti, u sabiex ikun 
hemm distribuzzjoni iktar ġusta tal-valur 
miżjud iġġenerat tul il-katina tal-
provvista, jistgħu jitqiesu l-indikaturi 
oġġettivi marbuta mal-ispejjeż tal-
produzzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Emenda 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 113c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113c
Kuntratti fis-settur tal-ħops

1. Kwalunkwe kuntratt għall-provvista ta 
ħops prodott fl-Unjoni li jiġi konkluż bejn 
produttur jew organizzazzjoni tal-
produtturi, minn naħa waħda, u xerrej, 
min-naħa l-oħra, għandu jiġi rreġistrat 
mill-entitajiet maħtura għal dak l-iskop 
minn kull Stat Membru produttur 
ikkonċernat.
2. Kuntratti relatati mal-produzzjoni ta' 
kwantitajiet speċifiċi bi prezzijiet 
miftiehma għal perjodu li jkun ikopri 
ħsad wieħed jew aktar u li jiġi konkluż 
qabel l-1 ta' Awwissu tas-sena tal-ewwel 
ħsad ikkonċernat għandhom jissejħu 
"kuntratti konklużi bil-quddiem". Dawn 
għandhom jiġu rreġistrati b’mod separat.
3. Id-data li fuqha tkun ibbażata r-
reġistrazzjoni tista’ tintuża biss għall-
għanijiet ta’ dan ir-Regolament.
4. Il-Kummissjoni għandha tistipula r-
regoli dettaljati rigward ir-reġistrazzjoni 
ta' kuntratti għall-provvista tal-ħops.

Or. en

Emenda 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
objettivi u r-responsabbiltajiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u 
ta’ organizzazzjonijiet interprofessjonali 

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
objettivi u r-responsabbiltajiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u 
ta’ organizzazzjonijiet interprofessjonali 
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jiġu ddefiniti b’mod ċar biex 
jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-
azzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali u organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi dwar dan li ġej:

jiġu ddefiniti b’mod ċar biex 
jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-
azzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati individwalment għal 
kull settur elenkat fl-Artikolu 1(2) skont l-
Artikolu 160 dwar organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali u 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi dwar dan 
li ġej:

Or. en

Emenda 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, għandhom 
jew m’għandhomx jiġu segwiti minn dawn 
l-organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet, 
inklużi derogi minn dawk stabbilit fl-
Artikoli 106 sa 109,

a) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, għandhom 
jew m’għandhomx jiġu segwiti minn dawn 
l-organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet fis-
setturi tal-frott u l-ħxejjex, taz-żejt taż-
żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, u tal-inbid, 
inklużi derogi minn dawk stabbilit fl-
Artikoli 106 sa 109;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet speċifiċi huma diġà deskritti fl-Artikoli 106 u 108 tal-att bażiku. L-atti delegati 
għandhom jintużaw biss fil-każ tas-setturi msemmija hawn fuq.

Emenda 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) rakkomandazzjonijiet orizzontali 
għall-ftehimiet interprofessjonali konklużi 
mill-organizzazzjonijiet skont l-
Artikolu 108 tal-linji gwida għall-
ftehimiet interprofessjonali;

Or. en

Emenda 1858
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ir-rakkomandazzjonijiet orizzontali 
għall-ftehimiet bejn il-fergħat konklużi 
mill-organizzazzjonijiet skont il-linji 
gwida stipulati fl-Artikolu 108 dwar 
ftehimiet bejn il-fergħat.

Or. fr

Emenda 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, ir-rekiwżit imsemmi fil-
punt (d) tal-Artikolu 106 għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni tal-
produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan 

(b) 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;
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ma jkunx meħtieġ in segwitu għall-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-
effetti li jidderivaw minn rikonoxximent, l-
irtirar ta’ rikonoxximent u fużjonijiet;

Or. en

Emenda 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, ir-rekiwżit imsemmi fil-
punt (d) tal-Artikolu 106 għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni tal-
produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan 
ma jkunx meħtieġ in segwitu għall-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-
effetti li jidderivaw minn rikonoxximent, l-
irtirar ta’ rikonoxximent u fużjonijiet; 

b) 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;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-punt (d) tal-Artikolu 106 tħassar.

Emenda 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, (b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, struttura, 
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rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, ir-rekiwżit imsemmi fil-
punt (d) tal-Artikolu 106 għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni tal-
produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan ma 
jkunx meħtieġ in segwitu għall-objettivi 
tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-effetti li 
jidderivaw minn rikonoxximent, l-irtirar 
ta’ rikonoxximent u fużjonijiet;

personalità ġuridika, sħubija, daqs, 
responsabbiltà u attivitajiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet, ir-
rekiwżit imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 
106 għar-rikonoxximent ta' organizzazzjoni 
tal-produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan ma 
jkunx meħtieġ in segwitu għall-objettivi 
tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-effetti 
derivanti u fużjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 114 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati li jistipulaw regoli 
dettaljati fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Dan għandu jinkludi regoli dwar 
ir-rikonoxximent kif ukoll regoli ċari dwar meta r-rikonoxximent ikun jista’ jiġi sospiż jew 
irtirat u meta jistgħu jintalbu miżuri ta’ rimedju.

Emenda 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-regoli dwar rikonoxximent, irtirar 
u sospensjoni tar-rikonoxximent u 
rekwiżiti għal tali organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet biex jieħdu miżuri ta’ 
rimedju fil-każ ta’ nuqqas ta’ rispett tal-
kriterji ta’ rikonoxximent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 114 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti delegati li jistipulaw regoli 
dettaljati fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Dan għandu jinkludi regoli dwar 
ir-rikonoxximent kif ukoll regoli ċari dwar meta r-rikonoxximent ikun jista’ jiġi sospiż jew 
irtirat u meta jistgħu jintalbu miżuri ta’ rimedju.
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Emenda 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet msemmija fl-
Artikolu 110 għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma jkunux 
membri msemmi fl-Artikolu 111, inkluża 
lista ta’ regoli ta’ produzzjoni aktar stretti li 
jistgħu jkunu estiżi skont il-punt (b) tal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(4), 
aktar rekwiżiti fir-rigward ta’ 
rappreżentanza, id-distretti ekonomiċi 
konċernati, inkluż skrutinju mill-
Kummissjoni tad-definizzjoni tagħhom, 
perjodi minimi li matulhom ir-regoli 
għandhom japplikaw qabel l-estensjoni 
tagħhom, il-persuni jew organizzazzjonijiet 
li lilhom ir-regoli jew il-kontribuzzjonijiet 
jistgħu jkunu applikati, u ċ-ċirkostanzi li 
fihom il-Kummissjoni tista’ tesiġi li l-
estensjoni ta’ regoli jew kontribuzzjonijiet 
obbligatorji għandhom ikunu rrifjutati jew 
irtirati.

(f) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet msemmija fl-
Artikolu 110 għal dawk li ma jkunux 
membri filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
għanijiet li kull waħda minn dawk l-
organizzazzjonijiet tista’ ssegwi 
b’konformità mal-Artikoli 106, 107 u 108, 
u l-ħlas obbligatorju ta’ sottoskrizzjonijiet 
minn dawk li ma jkunux membri msemmi 
fl-Artikolu 111, inkluża lista ta’ regoli ta’ 
produzzjoni aktar stretti li jistgħu jkunu 
estiżi skont il-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(4), aktar 
rekwiżiti fir-rigward ta’ rappreżentanza, id-
distretti ekonomiċi konċernati, inkluż 
skrutinju mill-Kummissjoni tad-
definizzjoni tagħhom, perjodi minimi li 
matulhom ir-regoli għandhom japplikaw 
qabel l-estensjoni tagħhom, il-persuni jew 
organizzazzjonijiet li lilhom ir-regoli jew 
il-kontribuzzjonijiet jistgħu jkunu 
applikati, u ċ-ċirkostanzi li fihom il-
Kummissjoni tista’ tesiġi li l-estensjoni ta’ 
regoli jew kontribuzzjonijiet obbligatorji 
għandhom ikunu rrifjutati jew irtirati.

Or. en

Emenda 1864
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-kisba ta’ ġestjoni sostenibbli tar-
riżorsi naturali billi l-organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti tal-produtturi inklużi l-
kooperattivi jitħallew jagħmlu ftehim 
kollettiv orizzontali u vertikali mal-
kompetituri u mas-sħab fil-katina tal-
provvista alimentari dwar l-inklużjoni tal-
ispejjeż tal-investimenti fi produzzjoni 
sostenibbli fil-prezz;

Or. en

Emenda 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 115 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, , permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa skont dan il-Kapitolu, b’mod 
partikolari dwar il-proċeduri u l-
kundizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikoli 110 u 112. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Il-Kummissjoni tista’, , permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa skont dan il-Kapitolu, b’mod 
partikolari dwar il-proċeduri u l-
kundizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikoli 110 u 112. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
b’konformità mal-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 162(2). Il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
neċessarji rigward l-implimentazzjoni tal-
kunċett ta’ “distrett ekonomiku” kif 
imsemmi fl-Artikolu 110(2)

Or. en

Emenda 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 4A
IL-FAKULTA TA’ ĠESTJONI TAL-

ISTATI MEMBRI
Artikolu 116a

Il-fakulta ta’ ġestjoni
Filwat li titqies is-sitwazzjoni partikolari 
fl-Istati Membri individwali u l-punt sa 
fejn żviluppaw l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi u l-operaturi, meta l-livell ta’ 
organizzazzjoni tal-produtturi jkun 
partikolarment baxx, ir-responsabilitajiet 
assenjati skont dan ir-Regolament jistgħu 
jiġu eżerċitati mill-awtoritajiet nazzjonali 
ta’ Stat Membru. 

Or. pt

Emenda 1867
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 4a
Trasparenza u informazzjoni rigward is-

suq u aġġustament
Artikolu 116a

Strument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel

1. Sabiex l-operaturi ekonomiċi u l-
awtoritajiet pubbliċi kollha jingħataw 
informazzjoni ċara dwar it-tfassil ta’ 
prezzijiet matul il-katina kollha tal-
provvista alimentari, u biex ikunu 
faċilitati l-osservazzjoni u r-reġistrazzjoni 
tal-iżviluppi tas-suq, il-Kummissjoni 
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għandha tirrapporta regolarment lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-
attivitajiet u r-riżultati ta’ studji tal-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel u għandha tiżgura li 
dawn ir-riżultati jiġu ppubblikati.
2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, u b’rabta mal-ħidma tal-
istituti nazzjonali tal-istatistika u l-
osservaturi nazzjonali tal-prezzijiet, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jiġbor id-data 
statistika u l-informazzjoni meħtieġa 
għall-produzzjoni ta’ analiżijiet u studji 
b’mod partikolari dwar:
(a) il-produzzjoni u l-provvista;
(b) il-mekkaniżmi ta’ tfassil tal-prezzijiet, 
u, safejn ikun possibbli, il-marġini ta' 
profitt matul il-katina kollha tal-provvista 
tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri;
(c) it-tendenzi tal-iżvilupp tal-prezzijiet u, 
sakemm ikun possibbli, il-marġini ta’ 
profitt fil-livelli kollha tal-katina tal-
provvista tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri 
u fis-setturi agrikoli u agroalimentari 
kollha, b’mod partikolari dawk tal-frott u 
l-ħxejjex, tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u 
tal-laħam;
(d) it-tbassir dwar l-iżviluppi tas-suq, fuq 
perjosu ta’ żmien qasir u medju.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jistudja b’mod 
partikolari l-esportazzjonijiet u l-
importazzjonijiet, il-prezzijiet mal-ħruġ 
mill-farm, il-prezzijiet tal-konsumatur, il-
marġini ta’ profitt u l-ispejjeż tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqassim fl-
istadji kollha tal-katina tal-provvista tal-
ikel tal-UE u tal-Istati Membri.
(e) il-kalkolazzjoni tal-firxa tal-prezz 
indikattiv. Abbażi ta’ data statistika, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel se jikkalkula l-firxa tal-
prezz indikattiv. Dan se jikkunsidra l-
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ispejjeż tal-produzzjoni. Jekk il-prezz ma 
jaqax fil-firxa tal-prezz indikattiv, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel se jitlob aġġustament 
tal-kwantitajiet permezz ta' għadd ta' 
strumenti fosthom dawk stipulati fl-
Artikolu 156(a) biex jiġi żgurat li l-
provvista tkun taqbel mad-domanda u li l-
prezzijiet jaqgħu fil-firxa tal-prezz 
indikattiv kkalkulati oriġinarjament.
(f) il-konċentrazzjoni upstream ta’ 
intrapriżi fis-setturi relatati mal-elementi 
tal-produzzjoni li jfittxu żidiet regolari fl-
ispejjeż relatati ma’ dawn l-elementi. Din 
l-ispiża hija waħda mir-raġunijiet ewlenin 
tal-falliment fil-katina tal-provvista, u dan 
għamilha diffiċli ħafna biex tinkiseb 
distribuzzjoni ġusta tal-valur miżjud fil-
katina tal-provvista.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles.
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Emenda 1868
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 4a (ġdida)
TRASPARENZA, INFORMZAAJONI 

TAS-SUQ U AĠĠUSTAMENT
Artikolu 116a

Strument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel
1. Sabiex l-operaturi ekonomiċi u l-
awtoritajiet pubbliċi kollha jingħataw 
informazzjoni ċara dwar it-tfassil ta’ 
prezzijiet matul il-katina kollha tal-
provvista alimentari, u biex ikunu 
faċilitati l-osservazzjoni u r-reġistrazzjoni 
tal-iżviluppi tas-suq, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta regolarment lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-
attivitajiet u r-riżultati ta’ studji tal-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel u għandha tiżgura li 
dawn ir-riżultati jiġu ppubblikati.
2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, u b’rabta mal-ħidma tal-
istituti nazzjonali tal-istatistika u l-
osservaturi nazzjonali tal-prezzijiet, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jiġbor id-data 
statistika u l-informazzjoni meħtieġa 
għall-produzzjoni ta’ analiżijiet u studji 
b’mod partikolari dwar:
(b) il-mekkaniżmi ta’ tfassil tal-prezzijiet, 
u, safejn ikun possibbli, il-marġini ta' 
profitt matul il-katina kollha tal-provvista 
tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri;
(c) it-tendenzi tal-iżvilupp tal-prezzijiet u, 
sakemm ikun possibbli, il-marġini ta’ 
profitt fil-livelli kollha tal-katina tal-
provvista tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri 
u fis-setturi agrikoli u agroalimentari 
kollha, b’mod partikolari dawk tal-frott u 
l-ħxejjex, tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u 
tal-laħam;
(d) it-tbassir dwar l-iżviluppi tas-suq, fuq 
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żmien qasir u medju.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jistudja b’mod 
partikolari l-esportazzjonijiet u l-
importazzjonijiet, il-prezzijiet mal-ħruġ 
mill-farm, il-prezzijiet tal-konsumatur, il-
marġini ta’ profitt u l-ispejjeż tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqassim fl-
istadji kollha tal-katina tal-provvista tal-
ikel tal-UE u tal-Istati Membri..
(e) L-Istrument Ewropew għall-
Monitoraġġ jikkalkula kuritur tal-prezz 
indikattiv abbażi tad-data statistika 
miġbura. Il-kuritur tal-prezz indikattiv 
huwa orjentat fuq l-ispejjeż tal-
produzzjoni fil-produzzjoni tal-ħalib. Jekk 
il-prezzijiet ma jkunu jikkorrispondu 
għall-kuritur tal-prezz indikattiv, l-
Istrument Ewropew ta’ Monitoraġġ 
jirrakkomanda aġġustamenti tal-volum 
mwettqa permezz ta’ strumenti diversi 
inklużi dawk stabbiliti fl-Artikolu 156 
sabiex il-provvista tiġi adattata għad-
domanda u jiġi evitat li l-prezzijiet jaqgħu 
taħt il-kuritur tal-prezz indikattiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jiġi implimentat l-Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ biex 
tinġabar data konkreta dwar is-sitwazzjoni tas-suq speċjalment rigward il-prezzijiet tal-ħalib, 
l-iżvilupp tal-ispejjeż tal-produzzjoni tal-ħalib kif ukoll id-domanda, il-provvista u l-marġini 
tal-atturi kollha fil-katina tal-provvista tal-ikel. Minkejja dan, mhijiex biss l-osservazzjoni tas-
suq li hija importanti. L-Istrument Ewropew ta’ Monitoraġġ għandhu jkun mgħammar bi 
strumenti biex jirreaġixxi għal sitwazzjonijiet tas-suq speċifiċi sabiex il-volum tal-provvista 
jkun aġġustat għad-domanda permezz tal-għarfien tas-suq tiegħu

Emenda 1869
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 116a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 116a
Strument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-

Prezzijiet tal-Ikel
Sabiex tiġi ffaċilitata r-reġistrazzjoni tal-
iżviluppi tas-suq mill-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi u ta’ bejn il-fergħat, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ, 
b’koordinazzjoni mal-Eurostat, l-Istitu 
Nazzjonanli tal-Istatistika u l-Osservaturi 
Nazzjonali tal-Prezzijiet għandhom 
jistabbilixxu regolarment strħarriġ dwar 
it-tendenzi tal-prezz għas-setturi agrikoli 
ewlenin, kif ukoll tbassir fuq ġperjodu ta’ 
żmien qasir u fit-tul.

Or. en

Emenda 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Parti III – Kapitolu  -1 ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu -1
Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 116a
Prinċipji Ġenerali

Sakemm ma jingħadx xort’oħra f’dan ir-
Regolament jew fid-dispożizzjonijiet 
adottati skont dan ir-Regolament, dan li 
ġej għandu jkun ipprojbit fil-kummerċ 
ma’ pajjiżi terzi:
a) it-tqegħid ta’ kwalunkwe imposta li 
jkollha l-istess effett bħal dazju doganali;
b) l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe 
restrizzjoni kwantitattiva jew ta’ miżura li 
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jkollha  effett ekwivalenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-kapitolu u l-artikolu introduttorju għandhom jibqgħu fir-Regolament. L-artikolu 
introduttorju jistabbilixxi prinċipju ġenerali bażiku li għandu jiġi rrispettat fil-kummerċ ma’ 
pajjiżi terzi.

Emenda 1871
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaq li titqies il-ħtieġa għal liċenzji għall-
immaniġġjar tas-swieq konċernati u, 
b’mod partikolari, għall-monitoraġġ tal-
kummerċ fil-prodotti konċernati.

(1) Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaq li titqies il-ħtieġa għal liċenzji għall-
immaniġġjar tas-swieq konċernati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
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verfällt.

Emenda 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaq li titqies il-ħtieġa għal liċenzji għall-
immaniġġjar tas-swieq konċernati u, b’mod 
partikolari, għall-monitoraġġ tal-kummerċ 
fil-prodotti konċernati.

1. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. es

Emenda 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla preġudizzju għall-każijiet fejn 
liċenzja ta’ importazzjoni jew ta’ 
esportazzjoni tkun meħtieġa skont dan ir-
Regolament, l-importazzjoni għal rilaxx 
fiċ-ċirkolazzjoni libera jew l-esportazzjoni 
ta’ prodott agrikolu wieħed jew aktar lejn l-
Unjoni jew ’il barra minnha jistgħu jkunu 
suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja, 
filwaq li titqies il-ħtieġa għal liċenzji għall-
immaniġġjar tas-swieq konċernati u, b’mod 

1. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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partikolari, għall-monitoraġġ tal-kummerċ 
fil-prodotti konċernati.

Or. es

Emenda 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) B’mod speċifiku, l-importazzjoni ta’ 
prodotti mis-setturi li ġejjin tista’ ssir bil-
kundizzjoni li tiġi ppreżentata liċenzja tal-
importazzjoni:
a) ċereali;
b) ross;
c) zokkor;
d) żrieragħ;
e) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-mejda, 
għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet 
NM bin-numru 1509, 1510 00, 
0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 
1522 00 31 u 1522 00 39;
f) kittien u qanneb, sa fejn hu kkonċernat 
il-qanneb;
g) frott u ħxejjex;
h) frott u ħxejjex ipproċessati;
i) banana;
j) nbid;
k) pjanti ħajjin;
l) laħam taċ-ċanga u vitella;
m) ħalib u prodotti tal-ħalib;
n) laħam tal-majjal;
o) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż;
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p) bajd;
q) laħam tat-tjur;
r) alkoħol etiliku agrikolu.
L-esportazzjoni ta’ prodotti mis-setturi li 
ġejjin tista’ ssir bil-kundizzjoni li tiġi 
ppreżentata liċenzja tal-esportazzjoni:
a) ċereali;
b) ross;
c) zokkor;
d) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-mejda, 
fir-rigward taż-żejt taż-żebbuġa msemmi 
fil-punt (a) tal-Parti VII tal-Anness I;
e) frott u ħxejjex;
f) frott u ħxejjex ipproċessati;
g) nbid;
h) laħam taċ-ċanga u vitella;
i) ħalib u prodotti tal-ħalib;
j) laħam tal-majjal;
k) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż;
l) bajd;
m) laħam tat-tjur;
n) alkoħol etiliku agrikolu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ prodotti agrikoli soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-importazzjoni jew 
tal-esportazzjoni għandha tkun inkluża f’dan ir-Regolament, b’konformità mal-Artikoli 130 u 
161 tar-regolament attwali (Nru 1234/2007). Għlahekk, il-lista m’għandhiex tkun is-suġġett 
ta’ att iddelegat, kif ipprovdut fl-Artikolu 118.

Emenda 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-prodotti importati mill-Unjoni 
għandhom jissodisfaw l-istess rekwiżiti ta’ 
produzzjoni u tqegħid fis-suq bħal dawk 
prodotti fl-Unjoni, u jistgħu jingħataw il-
liċenzji ta’ importazzjoni rilevanti biss 
jekk jissodisfaw dawk il-kundizzjonijiet.

Or. es

Emenda 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Meta l-prezzijiet tas-suq fl-Unjoni ma 
jkoprux l-ispejjeż ta’ produzzjoni tal-
Komunità, l-Unjoni għandha tissospendi 
l-liċenzji ta’ importazzjoni sakemm tiġi 
riżolta s-sitwazzjoni rigward dawk il-
prodotti.

Or. es

Emenda 1877
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ tqegħid fis-suq 
applikabbli għall-prodotti tal-Unjoni, 
inklużi dawk adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarji u alimentari 
sabiex jiġi żgurat li l-prodotti 
jikkonformaw mal-istandards tal-iġjene, 
tas-saħħa tal-bnedmin u tal-pjanti, u l-
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benessri tal-annimali, u mar-regoli ta’ 
protezzjoni ambjentali, bl-istess mod 
għandhom japplikaw għall-prodotti 
importati. Ma jistgħux jinħarġu liċenzji 
ta’ importazzjoni għal importazzjonijiet 
tal-Unjoni li ma jikkonformaw ma’ dawk 
id-dispożizzjonijiet.

Or. pt

Emenda 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Filwaqt li titqies l-evoluzzjoni tal-
iżviluppi fil-kummerċ u fis-suq, l-esiġenzi 
tas-swieq konċernati u l-monitoraġġ ta’ 
importazzjonijiet u esportazzjonijiet tal-
prodotti konċernati, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta, skont l-
Artikolu 160, atti delegati biex 
tiddetermina:

1. Filwaqt li jitqiesu l-ħtieġa li jiġu 
mmonitorjati l-importazzjonijiet tal-
prodotti, il-ħtieġa ta’ ġestjoni soda tas-suq 
u l-ħtieġa li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta, skont l-
Artikolu 160, atti delegati biex 
tiddetermina:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Emenda 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-lista ta’ prodotti agrikoli suġġetti 
għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ 
importazzjoni jew ta’ esportazzjoni;

imħassar

Or. es

Emenda 1880
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-lista ta’ prodotti agrikoli suġġetti 
għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ 
importazzjoni jew ta’ esportazzjoni;

a) f’każijiet straordinarji u meta jkun 
neċessarju għall-ġestjoni effiċjenti tas-
swieq ikkonċernati, li għandha tiġi 
ppreżentata liċenzja ta’ importazzjoni jew 
ta’ esportazzjoni għal ċerti prodotti 
agrikoli;

Or. de

Emenda 1881
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-istandards soċjali u ambjentali 
minimi għall-importazzjonijiet sabiex jiġi 
garantit aċċess għas-suq għal prodotti ta’ 
pajjiż terz b’mod li jkun konsistenti mar-
regoli.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi m’għandhomx iservu biex ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq 
intern; għaldaqstant, għandhom jiġi stabbiliti u infurzati strandards minimi (soċjali, 
ambjentali, eċċ.).

Emenda 1882
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 118 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) it-tressiq ta’ applikazzjonijiet u l-ħruġ 
ta’ liċenzji u l-użu tagħhom;

Or. de

Emenda 1883
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tressiq ta’ applikazzjonijiet u l-ħruġ 
ta’ liċenzji u l-użu tagħhom;

imħassar

Or. de

Emenda 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 120a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 120a
Dazji fuq l-importazzjonijiet

Ħlief hekk kif speċifikat mod ieħor skont 
dan ir-Regolament, ir-rati tad-dazji tal-
importazzjoni fit-Tariffa Doganali 
Komuni għandhom japplikaw għall-
prodotti msemmija fl-Artikolu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan huwa prinċipju bażiku u għandu jkun inkluż fir-Regolament.

Emenda 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 120a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 120a
Dazji fuq l-importazzjonijiet

Ħlief hekk kif speċifikat mod ieħor skont 
dan ir-Regolament, ir-rati tad-dazji tal-
importazzjoni fit-Tariffa Doganali 
Komuni għandhom japplikaw għall-
prodotti msemmija fl-Artikolu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan huwa prinċipju bażiku u għandu jkun inkluż f’artikolu introduttorju għal dan il-kapitolu, 
b’konformità mar-regolament attwali.

Emenda 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora, Eva Ortiz Vilella

Proposta għal regolament
Artikolu 121 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Implimentazzjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali

Implimentazzjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali u ftehimiet oħrajn

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-titolu propost għal dan l-artikolu mhuwiex xieraq minħabba li l-artikolu ma jirreferix biss 
għas-setgħa li jiġu stabbiliti dazji ta’ importazzjoni b’konformità mal-ftehimiet 
internazzjonali konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, miżuri għall-
implimentazzjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali konklużi skont l-Artikolu 
218 tat-Trattat jew kwalunkwe att ieħor 
adottat skont l-Artikolu 43(2) tat-Trattat
jew skont it-Tariffa Doganali Komuni fir-
rigward tal-kalkolu ta’ dazji ta’ 
importazzjoni għal prodotti agrikoli. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, miżuri għall-
implimentazzjoni ta’ ftehimiet 
internazzjonali konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat jew skont it-Tariffa 
Doganali Komuni fir-rigward tal-metodu 
għall-kalkolu ta’ dazji ta’ importazzjoni 
għal prodotti agrikoli. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova ttejjeb it-test tal-artikolu sabiex ikun iktar komprensibbli.
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Emenda 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 121a
Kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni għaċ-

ċereali
1. Minkejja l-Artikolu 121, id-dazju ta' 
importazzjoni fuq prodotti li huma koperti 
mill-kodiċi NM 1001 10 00, 1001 90 91, 
ex 1001 90 99 (qamħ komuni ta' kwalità 
għolja), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 
00 u 1007 00 90 minbarra ibridu għaż-
żriegħ, għandu jkun ugwali għall-prezz 
ta' intervent validu għal tali prodotti fuq l-
importazzjoni u miżjud b'55%, bit-tnaqqis 
tal-prezz CIF ta' importazzjoni 
applikabbli għall-konsenja in kwistjoni. 
Madankollu, dak id-dazju ma jistax 
jaqbeż ir-rata konvenzjonali tad-dazju kif 
stabbilita abbażi tan-nomenklatura 
magħquda.
2. Id-dazju tal-importazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi kkalulat mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimementazzjoni, abbażi tal-prezzijiet 
indikattivi cif tal-importazzjoni tal-
prodotti indikati fil-paragrafu 1 li jiġu 
determinati perjodikament.
3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti delegati, ir-
rekwiżitiminimi għal qamħ komuni ta' 
kwalità għolja.
4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi dan 
li ġej:
(i) il-kwotazzjonijiet ta' prezz li jridu 
jitqiesu,
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(ii) il-possibbiltà, fejn huwa xieraq 
f'każijiet speċifiċi, li l-operaturi jingħataw 
l-opportunità li jkunu jafu d-dazju 
applikabbli qabel il-wasla tal-konsenji 
konċernati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament dwar l-OKS Unika ma tirreferix għall-metodu biex jiġu 
kkalkulati d-dazji ta’ importazzjoni għaċ-ċereali u r-ross. Dan il-metodu huwa deskritt f-
Artikoli 136 sa 149 tar-Regolament dwar l-OKS Unika attwali (Nru 1234/2007) u huwa inluż 
ukoll fl-abbożż ta’ regolament dwar l-allinjament ma’ Lisbona. Bil-proċedura ta’ 
kalkulazzjoni stabbilita minn qabel b’mod ċar fl-att bażiku, kif inhi attwalment, tiżdied it-
trasparenza.

Emenda 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 121b
Kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni għar-

ross imfesdaq
1. Minkejja l-Artikolu 121, id-dazju ta' 
importazzjoni fuq ross imfesdaq li jaqa 
taħt il-kodiċi NM 1006 20 għandu jkun 
iffissat mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, fi żmien għaxart 
ijiem mit-tmiem tal-perijodu ta' referenza 
kkonċernat b’konformità mal-punt 1 tal-
Anness VIIA.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ir-
rata applikabbli l-ġdida jekk il-kalkoli li 
jsiru skont l-anness ikunu jirrikjedu li 
tinbidel. Sakemm tkun iffissata rata 
applikabbli ġdida, għandu japplika d-
dazju ffissat minn qabel.
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2. Sabiex jiġu kkalkolati l-
importazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 tal-
Anness VII, għandu jittieħed kont tal-
kwantitajiet li għalihom inħarġu liċenzji 
ta' importazzjoni għal ross imfesdaq li 
jaqa’ fil-kodiċi NM 1006 20 fil-perijodu 
ta' referenza korrispondenti, bl-esklużjoni 
ta' liċenzji ta' importazzjoni għar-ross 
Basmati msemmi fl-Artikolu 121(c).
3. Il-kwantità ta’ referenza annwali 
għandha tkun ta’ 449 678 tunnellata. Il-
kwantità ta’ referenza parzjali għal kull 
sena tas-suq għandha tkun daqs nofs il-
kwantità ta’ referenza annwali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament dwar l-OKS Unika ma tirreferix għall-metodu biex jiġu 
kkalkulati d-dazji ta’ importazzjoni għaċ-ċereali u r-ross. Dan il-metodu huwa deskritt f-
Artikoli 136 sa 149 tar-Regolament dwar l-OKS Unika attwali (Nru 1234/2007) u huwa inluż 
ukoll fl-abbożż ta’ regolament dwar l-allinjament ma’ Lisbona. Bil-proċedura ta’ 
kalkulazzjoni stabbilita minn qabel b’mod ċar fl-att bażiku, kif inhi attwalment, tiżdied it-
trasparenza.

Emenda 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 121c
Kalkolu tad-dazji ta' importazzjoni għal 

ross Basmati mfesdaq
Minkejja l-Artikolu 121, il-varjetajiet ta' 
ross Basmati mfesdaq li jaqgħu taħt il-
kodiċi NM 1006 20 17 u 1006 20 98 
elenkati fl-Anness VIIb għandhom 
jikkwalifikaw għar-rata żero ta' dazju ta' 
importazzjoni skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ 
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atti ta’ implimentazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament dwar l-OKS Unika ma tirreferix għall-metodu biex jiġu 
kkalkulati d-dazji ta’ importazzjoni għaċ-ċereali u r-ross. Dan il-metodu huwa deskritt f-
Artikoli 136 sa 149 tar-Regolament dwar l-OKS Unika attwali (Nru 1234/2007) u huwa inluż 
ukoll fl-abbożż ta’ regolament dwar l-allinjament ma’ Lisbona. Bil-proċedura ta’ 
kalkulazzjoni stabbilita minn qabel b’mod ċar fl-att bażiku, kif inhi attwalment, tiżdied it-
trasparenza.

Emenda 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 121d
Kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni għar-

ross mitħun
1. Minkejja l-Artikolu 121, id-dazju ta' 
importazzjoni fuq ross parzjalment 
mitħun jew kompletament mitħun li jaqa’ 
taħt il-kodiċi NM 1006 30 għandu jkun 
iffissat mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, fi żmien għaxart 
ijiem mit-tmiem tal-perijodu ta' referenza 
kkonċernat skont il-punt 2 tal-
Anness VIIa.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, ir-
rata applikabbli l-ġdida jekk il-kalkoli li 
jsiru skont l-anness ikunu jirrikjedu li 
tinbidel. Sakemm tkun iffissata rata 
applikabbli ġdida, għandu japplika d-
dazju ffissat minn qabel.
2. Sabiex jiġu kkalkolati l-
importazzjonijiet imsemmija fil-punt 2 tal-
Anness VIIa, għandu jittieħed kont tal-
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kwantitajiet li għalihom inħarġu liċenzji 
ta' importazzjoni għal ross parzjalment 
mitħun jew kompletament mitħun li jaqa’ 
taħt il-kodiċi NM 1006 30 fil-perijodu ta' 
referenza korrispondenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament dwar l-OKS Unika ma tirreferix għall-metodu biex jiġu 
kkalkulati d-dazji ta’ importazzjoni għaċ-ċereali u r-ross. Dan il-metodu huwa deskritt f-
Artikoli 136 sa 149 tar-Regolament dwar l-OKS Unika attwali (Nru 1234/2007) u huwa inluż 
ukoll fl-abbożż ta’ regolament dwar l-allinjament ma’ Lisbona. Bil-proċedura ta’ 
kalkulazzjoni stabbilita minn qabel b’mod ċar fl-att bażiku, kif inhi attwalment, tiżdied it-
trasparenza.

Emenda 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 121e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 121e
Kalkolu tad-dazji tal-importazzjoni għar-

ross imfarrak
Minkejja l-Artikolu 121, id-dazju tal-
importazzjoni għar-ross imfarrak li jaqa’ 
fi ħdan il-kodiċi tan-NM Nru 1006 40 00 
għandu jkun ta’ EUR 65 għal kull 
tunnellata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal Regolament dwar l-OKS Unika ma tirreferix għall-metodu biex jiġu 
kkalkulati d-dazji ta’ importazzjoni għaċ-ċereali u r-ross. Dan il-metodu huwa deskritt f-
Artikoli 136 sa 149 tar-Regolament dwar l-OKS Unika attwali (Nru 1234/2007) u huwa inluż 
ukoll fl-abbożż ta’ regolament dwar l-allinjament ma’ Lisbona. Bil-proċedura ta’ 
kalkulazzjoni stabbilita minn qabel b’mod ċar fl-att bażiku, kif inhi attwalment, tiżdied it-
trasparenza.
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Emenda 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Meta l-prezz iddikjarat ta’ dħul tal-
konsenja inkwistjoni jkun ogħla mill-
valur ta’ importazzjoni b’rata fissa, 
miżjud b’marġni stabbilit mill-
Kummissjoni li ma jistax jaqbeż il-valur 
b’rata fissa b’aktar minn 10 %, għandha 
tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ sigurtà 
daqs id-dazju fuq l-importazzjoni li ġie 
determinat abbażi tal-valur tal-
importazzjoni b’rata fissa. Il-Kummissjoni 
għandha tikkalkula dan il-valur kull 
ġurnata ta’ xogħol fir-rigward ta’ kull 
oriġini, prodott u perjodu; il-valur 
għandu jkun ugwali għall-medja peżata 
tal-prezzijiet indikattivi ta’ dawk il-
prodotti fi swieq ta’ importazzjoni 
rappreżentattivi fl-Istati Membri jew, fejn 
ikun applikabbli, fi swieq oħra, filwaqt li 
minn dawk il-prezzijiet jitnaqqas ammont 
totali ta’ EUR 5/100 kg u d-dazji doganali 
ad valorem.
Il-parti interessata għandha tipprovdi 
wkoll informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tat-tqegħid fis-suq u t-
trasportazzjoni tal-prodott billi tippreżenta 
kopji tad-dokumenti li jattestaw il-
konsenja bejn l-operaturi u l-ispejjeż 
imġarrba bejn l-importazzjoni tal-prodott 
u l-bejgħ tiegħu. Fil-każijiet kollha, id-
dokumenti għandhom jispeċifikaw il-
varjetà jew it-tip kummerċjali tal-prodott 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar 
il-preżentazzjoni u t-tikkettar imsemmija 
fir-regoli Komunitarji applikabbli dwar it-
tqegħid fis-suq, il-kategorija kummerċjali 
tal-prodotti u l-piż tagħhom.
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Or. es

Emenda 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Meta l-prezz iddikjarat ta’ dħul tal-
konsenja inkwistjoni jkun ogħla mill-
valur ta’ importazzjoni b’rata fissa, 
miżjud b’marġni stabbilit mill-
Kummissjoni li ma jistax jaqbeż il-valur 
b’rata fissa b’aktar minn 10 %, għandha 
tkun meħtieġa l-preżentazzjoni ta’ sigurtà 
daqs id-dazju fuq l-importazzjoni li ġie 
determinat abbażi tal-valur tal-
importazzjoni b’rata fissa. Il-Kummissjoni 
għandha tikkalkula dan il-valur kull 
ġurnata ta’ xogħol fir-rigward ta’ kull 
oriġini, prodott u perjodu; il-valur 
għandu jkun ugwali għall-medja peżata 
tal-prezzijiet indikattivi ta’ dawk il-
prodotti fi swieq ta’ importazzjoni 
rappreżentattivi fl-Istati Membri jew, fejn 
ikun applikabbli, fi swieq oħra, filwaqt li 
minn dawk il-prezzijiet jitnaqqas ammont 
totali ta’ EUR 5/100 kg u d-dazji doganali 
ad valorem.
Il-parti interessata għandha tipprovdi 
wkoll informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tat-tqegħid fis-suq u t-
trasportazzjoni tal-prodott billi tippreżenta 
kopji tad-dokumenti li jattestaw il-
konsenja bejn l-operaturi u l-ispejjeż 
imġarrba bejn l-importazzjoni tal-prodott 
u l-bejgħ tiegħu. Fil-każijiet kollha, id-
dokumenti għandhom jispeċifikaw il-
varjetà jew it-tip kummerċjali tal-prodott 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar 
il-preżentazzjoni u t-tikkettar imsemmija 
fir-regoli Komunitarji applikabbli dwar it-
tqegħid fis-suq, il-kategorija kummerċjali 
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tal-prodotti u l-piż tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Emenda 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Il-valur doganali ta’ oġġetti importati 
li jistgħu jeħżienu li fir-rigward tagħhom, 
l-applikazzjoni tar-rata ta’ dazju tat-
Tariffa Doganali Komuni tiddependi fuq 
il-prezz ta’ dħul tal-lott tal-prodott 
importat fil-konsenja jista’ jiġi 
ddeterminat direttament skont il-punt(c) 
tal-Artikolu 30(2) tal-Kodiċi Doganali u 
għandu jkun ugwali għall-valur tal-
importazzjoni b’rata fissa.

Or. es

Emenda 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Il-valur doganali ta’ oġġetti importati 
li jistgħu jeħżienu li fir-rigward tagħhom, 
l-applikazzjoni tar-rata ta’ dazju tat-
Tariffa Doganali Komuni tiddependi fuq 
il-prezz ta’ dħul tal-lott tal-prodott 
importat fil-konsenja jista’ jiġi 
ddeterminat direttament skont il-punt(c) 
tal-Artikolu 30(2) tal-Kodiċi Doganali u 
għandu jkun ugwali għall-valur tal-
importazzjoni b’rata fissa.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tispeċifika li l-valur unitarju ta’ oġġetti importati f’konsenja li jistgħu 
jeħżienu għandu jikkorrispondi għall-valur tal-importazzjoni b’rata fissa tagħhom.

Emenda 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 248 tas-CCIP, il-verifiki li 
jkollhom isiru mill-awtoritajiet doganali 
biex jiġi ddeterminat jekk garanzija 
għandiex tiġi ddepożitata għandhom 
jinkludu l-verifika tal-valur doganali mal-
valur tal-unità għall-prodotti konċernati 
kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 30(2) 
tal-Kodiċi Doganali.

imħassar

Or. es

Emenda 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 248 tas-CCIP, il-verifiki li 
jkollhom isiru mill-awtoritajiet doganali 
biex jiġi ddeterminat jekk garanzija 
għandiex tiġi ddepożitata għandhom 
jinkludu l-verifika tal-valur doganali mal-
valur tal-unità għall-prodotti konċernati 
kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 30(2) 
tal-Kodiċi Doganali.

imħassar

Or. es

Emenda 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata 
l-effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex 
tipprovdi li l-verifiki mwettqa mill-
awtoritajiet doganali msemmija fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom, 
b’żieda mal-verifika tal-valur doganali 
mal-valur tal-unità jew bħala alternattiva 
għaliha, jinkludu verifika tal-valur 
doganali ma’ valur ieħor.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli għall-
kalkolu tal-valur l-ieħor imsemmi fl-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).
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Or. es

Emenda 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata 
l-effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex 
tipprovdi li l-verifiki mwettqa mill-
awtoritajiet doganali msemmija fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom, 
b’żieda mal-verifika tal-valur doganali 
mal-valur tal-unità jew bħala alternattiva 
għaliha, jinkludu verifika tal-valur 
doganali ma’ valur ieħor.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli għall-
kalkolu tal-valur l-ieħor imsemmi fl-
ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. es

Emenda 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 
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għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tipprovdi li l-
verifiki mwettqa mill-awtoritajiet doganali 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom, b’żieda mal-verifika tal-valur 
doganali mal-valur tal-unità jew bħala 
alternattiva għaliha, jinkludu verifika tal-
valur doganali ma’ valur ieħor.

għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tipprovdi li l-
verifiki mwettqa mill-awtoritajiet doganali 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom, b’żieda mal-verifika tal-valur 
doganali mal-valur tal-unità jew bħala 
alternattiva għaliha, jinkludu verifika tal-
valur doganali ma’ valur ieħor. Din is-
setgħa, fl-ebda ċirkostanza ma għandha 
tirriżulta f’metodu deduttiv li 
jimminimizza jew jipprevjeni l-
applikazzjoni ta’ dazju addizzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ reċiproċità għandu jkun rikjest għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi sabiex 
jiġu evitati problemi fis-sigurtà tal-ikel. Għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li dawn il-
prodotti jiġu prodotti b’konformità sħiħa mal-miżuri tas-saħħa u s-saħħa tal-pjanti u r-
rekwiżiti ambjentali (sabiex jiġi missielet it-tibdil fil-klima). Dawn il-miżuri u rekwiżiti 
għandhom jiffunzjonaw bħala arranġamenti ta’ preferenza Komunitarja aġġornati f’dak li 
huwa ambjent kummerċjali globalizzat.

Emenda 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tipprovdi li l-
verifiki mwettqa mill-awtoritajiet doganali 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom, b’żieda mal-verifika tal-valur 
doganali mal-valur tal-unità jew bħala 
alternattiva għaliha, jinkludu verifika tal-
valur doganali ma’ valur ieħor.

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
effiċjenza tas-sistema, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tipprovdi li l-
verifiki mwettqa mill-awtoritajiet doganali 
msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom, b’żieda mal-verifika tal-valur 
doganali mal-valur tal-unità jew bħala 
alternattiva għaliha, jinkludu verifika tal-
valur doganali ma’ valur ieħor. Fi 
kwalunkwe każ, din il-fakultà qatt mhu se 
twassal għal metodu deduttiv li jippermetti 
li titnaqqas għall-minimu jew tiġi evitata 
l-implimentazzjoni ta’ dan id-dritt 
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addizzjonali.

Or. en

Emenda 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli għall-
kalkolu tal-valur l-ieħor imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli għall-
kalkolu tal-valur l-ieħor imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu, u biex 
tiżgura t-traċċabilità ta' kull konsenja ta' 
prodotti importata. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. es

Emenda 1904
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 123 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 160 biex tiżgura li l-prodotti 
importati jissodisfaw l-istandards minimi 
ambjentali u ta’ kwalità tal-Unjoni;

Or. en
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Emenda 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli għal rilaxx fiċ-
ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni (jew f’parti 
minnha), jew kwoti tariffarji għal 
importazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, li għandhom ikunu 
amministrati parzjalment jew għalkollox 
mill-Unjoni, li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat 
jew kwalunkwe att ieħor adottat skont l-
Artikolu 43(2) tat-Trattat, għandhom jiġu
miftuħin u/jew amministrati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikoli 126sa 
128.

1. Il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli għal rilaxx fiċ-
ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni, jew kwoti 
tariffarji għal importazzjonijiet ta’ prodotti 
agrikoli tal-Unjoni f’pajjiżi terzi, li 
għandhom ikunu amministrati parzjalment 
jew għalkollox mill-Unjoni, li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat jew kwalunkwe att 
ieħor adottat skont l-Artikolu 43(2) tat-
Trattat, għandhom jiġu miftuħin u/jew 
amministrati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikoli 126sa 128.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-impenji internazzjonali, it-test tar-Regolament għandu jibqa’ jinkludi 
referenza speċifika għall-kwota ta’ qamħirrum u sorgu għal Spanja u ta’ qamħirrum għall-
Portugall, b’konformità mal-Artikolu 146(2) tal-OKS unika attwali.

Emenda 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli għal rilaxx fiċ-
ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni (jew f’parti 
minnha), jew kwoti tariffarji għal 
importazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli tal-

1. Il-kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli għal rilaxx fiċ-
ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni (jew f’parti 
minnha), jew kwoti tariffarji għal 
importazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli tal-
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Unjoni f’pajjiżi terzi, li għandhom ikunu 
amministrati parzjalment jew għalkollox 
mill-Unjoni, li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat 
jew kwalunkwe att ieħor adottat skont l-
Artikolu 43(2) tat-Trattat, għandhom jiġu 
miftuħin u/jew amministrati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikoli 126sa 
128.

Unjoni f’pajjiżi terzi, li għandhom ikunu 
amministrati parzjalment jew għalkollox 
mill-Unjoni, li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat 
jew kwalunkwe att ieħor adottat skont l-
Artikolu 43(2) tat-Trattat, għandhom jiġu 
miftuħin u/jew amministrati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikoli 126 sa 
128, bla ħsara għall-kwoti li jirriżultaw 
mill-flussi kummerċjali tradizzjonali.

Or. pt

Emenda 1907
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni, 
jagħti importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ 
provvista tas-suq tal-Unjoni u l-ħtieġa li 
jitħares l-ekwilibriju ta’ dak is-suq, jew

a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni 
apparti dawk fis-settur taz-zokkor, jagħti 
importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ provvista 
tas-suq tal-Unjoni, kemm ta’ prodotti 
mhux maħduma u kemm ta’ prodotti 
finali, u l-ħtieġa li jitħares l-ekwilibriju ta’ 
dak is-suq, jew

Or. fr

Emenda 1908
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni, 
jagħti importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ 
provvista tas-suq tal-Unjoni u l-ħtieġa li 
jitħares l-ekwilibriju ta’ dak is-suq, jew

(a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni, 
jagħti importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ 
provvista tas-suq tal-Unjoni, il-ħtieġa li 
jitħares l-ekwilibriju ta’ dak is-suq, u biex 
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jiġu żviluppati swieq ġodda downstream 
fil-produzzjoni ta’ prodotti industrijali, 
billi jiġu żgurati ċ-ċertezza u l-kontinwità 
tal-provvista bi prezzijiet dinjija 
kompetittivi, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mil-lum, l-impriżi li jipproduċu kimiki “industrijali” minn materja prima agrikola jistgħu 
jibbenefikaw minn kwota tariffarja ta’ 400,000 tunnellata żokkor li jistgħu jiġu importati 
mingħajr dazju.  Madankollu, din il-kwota ma rnexxilhiex tevita l-erożjoni tal-kapaċità tal-
Ewropa li tipproduċi prodotti bijoloġiċi minħabba li r-regoli ta’ allokazzjoni tal-kwota ma 
jipprovdux permanenza u kontinwità tal-provvista.  Fin-nuqqas ta’ tali permanenza, l-
investiment (li jiddependi ħafna fuq il-prezz tal-materja prima) se jkompli jiġi devjat lejn 
pajjiżi terzi.

Emenda 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 125 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni, 
jagħti importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ 
provvista tas-suq tal-Unjoni u l-ħtieġa li 
jitħares l-ekwilibriju ta’ dak is-suq, jew 

(a) għal kwoti tariffarji ta’ importazzjoni, 
jagħti importanza xierqa lill-ħtiġijiet ta’ 
provvista tas-suq tal-Unjoni u l-ħtieġa li 
jitħares l-ekwilibriju ta’ dak is-suq, u lil 
ħtiġijiet speċjali stabbiliti li kienu jeżistu 
minn qabel rigward prodotti partikolari fl-
Istati Membri, jew

Or. pt

Emenda 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 125a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125a
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

fis-settur taz-zokkor
(1) Sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tagħmel tbassir 
tal-volum mistenni ta’ importazzjonijiet 
ta’ zokkor tal-kannamiela fl-UE għal dik 
is-sena tas-suq.
(2) It-tbassir skont il-paragrafu (1) 
għandu jkun ibbażat fuq stima tal-
esportazzjonijiet skont ftehimiet 
kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi li 
jesportaw zokkor tal-kannamiela.
(3) Meta t-tbassir tal-Kummissjoni għall-
importazzjonijiet ikun inqas minn 3.5 
miljun tunnellata, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att delegat b’konformità 
mal-Artikolu 160 li jipprovdi għas-
sospensjoni tal-applikazzjoni tad-dazji tal-
importazzjoni għal importazzjonijiet taz-
zokkor tal-kannamiela eqwivalenti għal 
50 fil-mija tal-importazzjonijiet 
addizzjonali meħtieġa biex l-
importazzjonijiet totali jiġu ekwivalenti 
għal 3.5 miljun tunnellata.
(4) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi t-
tbassir tagħha skont il-paragrafu 1 sat-30 
ta’ Ġunju sabiex tinkludi informazzjoni 
aġġornata dwar importazzjonijiet skont 
ftehimiet kummerċjali ma’ pajjiżi li 
jesportaw iz-zokkor tal-kannamiela u l-
importazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu (3). Meta t-tbassir tal-
Kummissjoni għall-importazzjonijiet ikun 
inqas minn 3.5 miljun tunnellata, il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
li jipprovdi għas-sospensjoni tal-
applikazzjoni tad-dazji tal-importazzjoni 
għal importazzjonijiet taz-zokkor tal-
kannamiela eqwivalenti għal 50 fil-mija 
tal-importazzjonijiet addizzjonali 
meħtieġa biex it-tbassir tal-
importazzjonijiet totali jiġi ekwivalenti 
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għal 3.5 miljun tunnellata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi żmien ir-riformi taz-zokkor 2006, il-Kummissjoni bassret li l-importazzjonijiet taz-zokkor 
tal-kannamiela mhux maħdum se jitla’ għal 3.5mt kull sena sal-2012. B’riżultat ta’ dan kien 
hemm żieda sinifikanti fil-kapaċità ta’ raffinar tal-kannamiela. Minkejja dan, l-
importazzjonijiet mis-sħab preferenzjali ma leħqux il-livelli antiċipati, u bosta raffinaturi 
sfaw bla aċċess għal materja prima suffiċjenti.  Sabiex jiġu żgurati diversità tal-provvista fis-
settur taz-zokkor tal-UE u bilanċ ġust tad-drittijiet u l-obbligi bejn il-produtturi taz-zokkor 
tal-pitravi u tal-kannamiela, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa tippermetti 
importazzjonijiet addizjonali b’dazju zero meta l-importazzjonijiet jaqgħu taħt il-livelli 
antiċipati.

Emenda 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 125a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125a
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

fis-settur taz-zokkor
(1) Sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena, il-
Kummissjoni għandha tagħmel tbassir 
tal-volum mistenni ta’ importazzjonijiet 
ta’ zokkor tal-kannamiela fl-UE għal dik 
is-sena tas-suq.
(2) It-tbassir skont il-paragrafu (1) 
għandu jkun ibbażat fuq stima tal-
esportazzjonijiet skont ftehimiet 
kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi li 
jesportaw zokkor tal-kannamiela.
(3) Meta t-tbassir tal-Kummissjoni għall-
importazzjonijiet ikun inqas minn 3.5 
miljun tunnellata, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att delegat b’konformità 
mal-Artikolu 160 li jipprovdi għas-
sospensjoni tal-applikazzjoni tad-dazji tal-
importazzjoni għal importazzjonijiet taz-
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zokkor tal-kannamiela eqwivalenti għal 
50 fil-mija tal-importazzjonijiet 
addizzjonali meħtieġa biex l-
importazzjonijiet totali jiġu ekwivalenti 
għal 3.5 miljun tunnellata.
(4) Il-Kummissjoni għandha tirrevedi t-
tbassir tagħha skont il-paragrafu 1 sat-30 
ta’ Ġunju sabiex tinkludi informazzjoni 
aġġornata dwar importazzjonijiet skont 
ftehimiet kummerċjali ma’ pajjiżi li 
jesportaw iz-zokkor tal-kannamiela u l-
importazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu (3). Meta t-tbassir tal-
Kummissjoni għall-importazzjonijiet ikun 
inqas minn 3.5 miljun tunnellata, il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
li jipprovdi għas-sospensjoni tal-
applikazzjoni tad-dazji tal-importazzjoni 
għal importazzjonijiet taz-zokkor tal-
kannamiela eqwivalenti għal 50 fil-mija 
tal-importazzjonijiet addizzjonali 
meħtieġa biex it-tbassir tal-
importazzjonijiet totali jiġi ekwivalenti 
għal 3.5 miljun tunnellata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riformi taz-zokkor tal-2006, il-Kummissjoni bassret li l-importazzjonijiet taz-zokkor tal-
kannamiela mhux maħdum se jitla’ għal 3.5mt kull sena sal-2012. Minn dak iż-żmien kien 
hemm żieda sinifikanti fil-kapaċità ta’ raffinar tal-kannamiela. Minkejja dan, l-
importazzjonijiet mis-sħab preferenzjali ma leħqux il-livelli antiċipati, u bosta raffinaturi 
sfaw bla aċċess għall-materja prima.  Sabiex jiġu żgurati diversità tal-provvista fis-settur taz-
zokkor tal-UE u bilanċ ġust tad-drittijiet u l-obbligi bejn il-produtturi taz-zokkor tal-pitravi u 
tal-kannamiela, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa tippermetti importazzjonijiet 
addizjonali b’dazju zero meta l-importazzjonijiet jaqgħu taħt il-livelli antiċipati.

Emenda 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 125a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125a
Dispożizzjonijiet speċifiċi

Fil-każ ta’ kwoti tariffarji għall-
importazzjoni ta’ 2 000 000 tunnellata 
qamħirrun u 300 000 tunnellata sorgu fi 
Spanja u l-kwota tariffarji għall-
importazzjoni ta’ 500 000 tunnellata ta’ 
qamħirrun fil-Portugall, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta atti delegati biex tistabbilixxi 
d-dispożizzjonijiet neċessarji għat-twettiq 
tal-importazzjonijiet tal-kwota tariffarja u, 
fejn xieraq, il-ħżin pubbliku tal-
kwantitajiet importati mill-aġenziji tal-
pagamenti tal-Istati Membri kkonċernati 
u t-tqegħid fis-suq tagħhom fis-swieq ta’ 
dawk l-Istati Membri.

Or. es

Emenda 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 125a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 125a
Dispożizzjonijiet speċifiċi

Fil-każ ta’ kwoti tariffarji għall-
importazzjoni ta’ 2 000 000 tunnellata 
qamħirrun u 300 000 tunnellata sorgu fi 
Spanja u l-kwota tariffarji għall-
importazzjoni ta’ 500 000 tunnellata ta’ 
qamħirrun fil-Portugall, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta atti delegati biex tistabbilixxi 
d-dispożizzjonijiet neċessarji għat-twettiq 
tal-importazzjonijiet tal-kwota tariffarja u, 
fejn xieraq, il-ħżin pubbliku tal-
kwantitajiet importati mill-aġenziji tal-
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pagamenti tal-Istati Membri kkonċernati 
u t-tqegħid fis-suq tagħhom fis-swieq ta’ 
dawk l-Istati Membri.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-impenji internazzjonali, it-test tar-Regolament għandu jibqa’ jinkludi 
referenza speċifika għall-kwota ta’ qamħirrum u sorgu għal Spanja u ta’ qamħirrum għall-
Portugall, b’konformità mal-Artikolu 146(2) tal-OKS unika attwali.

Emenda 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 126 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tiddetermina l-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti ta’ eliġibbiltà li operatur għandu 
jissodisfa biex jippreżenta applikazzjoni 
skont il-kwota tariffarja ta’ importazzjoni; 
id-dispożizzjonijiet konċernati jistgħu 
jesiġu esperjenza minima fil-kummerċ 
ma’ pajjiżi terzi u territorji assimilati, jew 
f’attività ta’ pproċessar, espressa fi 
kwantità minima u f’perjodu ta’ żmien 
f’settur partikolari tas-suq; dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jinkludu regoli 
speċifiċi li jkunu jixirqu l-ħtiġijiet u l-
prattiki fis-seħħ f’ċertu settur fir-rigward, 
b’mod partikolari, u l-użi u ħtiġijiet tal-
industriji tal-ipproċessar;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt huwa iktar konformi mad-definizzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni, li huwa att 
għall-applikazzjoni uniformi madwar l-Unjoni tal-atti stipulati fl-atti bażiċi, milli mad-
definizzjoni ta’ att delegat.
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Emenda 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 127 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tiddetermina l-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti ta’ eliġibbiltà li operatur għandu 
jissodisfa biex jippreżenta applikazzjoni 
skont il-kwota tariffarja ta’ importazzjoni; 
id-dispożizzjonijiet konċernati jistgħu 
jesiġu esperjenza minima fil-kummerċ 
ma’ pajjiżi terzi u territorji assimilati, jew 
f’attività ta’ pproċessar, espressa fi 
kwantità minima u f’perjodu ta’ żmien 
f’settur partikolari tas-suq; dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jinkludu regoli 
speċifiċi li jkunu jixirqu l-ħtiġijiet u l-
prattiki fis-seħħ f’ċertu settur fir-rigward, 
b’mod partikolari, u l-użi u ħtiġijiet tal-
industriji tal-ipproċessar;

Or. es

Emenda 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 129a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 129a
Importazzjonijiet tal-ħops

1. Prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jkunu importati minn pajjiżi terzi biss jekk 
l-istandards ta' kwalità tagħhom huma ta' 
l-inqas ekwivalenti għal dawk applikabbli 
għal prodotti simili maħsuda fil-Komunità 
jew magħmula minn tali prodotti.
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2. Il-prodotti għandhom jitqiesu li 
jissodisfaw l-istandards ta’ kwalità 
msemmija fil-paragrafu 1 jekk ikunu 
akkumpanjati minn attestazzjoni maħruġa 
mill-awtoritajiet tal-pajjiż tal-oriġini 
u rikonoxxuti bħala ekwivalenti għaċ-
ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 59a.
Fil-każ ta' trab tal-ħop, trab tal-ħop 
b'kontenut għola ta' lupulin, estratt tal-
ħop u prodotti mħallta tal-ħop, l-
attestazzjoni għandha tinħareġ biss jekk 
il-kontenut ta' aċidu alfa f'dawn il-
prodotti ma jkunx aktar baxx minn dak 
tal-ħops li minnhom ikunu tħejjew.
L-ekwivalenza tal-attestazzjonijiet 
għandha tiġi vverifikata skont ir-regoli 
dettaljati adottati mill-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 129a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 129a
Importazzjonijiet tal-ħops

1. Prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jkunu importati minn pajjiżi terzi biss jekk 
l-istandards ta' kwalità tagħhom ikunu 
tal-inqas ekwivalenti għal dawk adottati 
għal prodotti simili maħsudin fil-
Komunità jew magħmula minn tali 
prodotti.
2. Il-prodotti għandhom jiġu kkunsidrati 
li jkunu tal-istandard imsemmi fil-
paragrafu 1 jekk ikunu akkumpanjati 
minn attestazzjoni maħruġa mill-
awtoritajiet tal-pajjiż tal-oriġini u jkunu 
rikonoxxuti bħala ekwivalenti għaċ-
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ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 64(a).
Fil-każ tat-trab tal-ħops, tat-trab tal-ħops 
b’kontenut ogħla ta’ lupulin, tal-estratt 
tal-ħops u tal-prodotti mħallta tal-ħops, l-
attestazzjoni tista’ tiġi rrikonoxxuta bħala 
waħda li hija ekwivalenti għaċ-ċertifikat 
biss jekk il-kontenut ta’ aċidu alfa f’dawn 
il-prodotti ma jkunx inqas minn dak tal-
ħops li minnhom ikunu tħejjew.
3. Sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv 
kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom l-obbligi 
marbutin mal-attestazzjoni tal-
ekwivalenza u t-tikkettar tal-pakketti ma 
japplikawx.
4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli 
marbutin ma’ dan l-Artikolu, inklużi r-
regoli dwar ir-rikonoxximent tal-
attestazzjonijiet tal-ekwivalenza u l-
kontrolli tal-importazzjonijiet tal-ħops.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni ta’ ħops li hemm fl-Artikolu 158 tar-
Regolament tal-OKS unika attwali, li jirrikjedu li ċ-ċertifikat tal-kwalità għal prodotti 
importati jkun ekwivalenti għal dak rikjest għall-prodotti tal-Unjoni, għandhom ikunu inklużi 
f’din il-proposta għal regolament. Dan ir-rekwiżit ta’ kwalità huwa essenzjali, speċjalment 
meta qegħdin nitolbu reċiproċità ikbar fil-kummerċ ma’ pajjiżi terzi.

Emenda 1918
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 130 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-prezz tas-suq dinji għaz-zokkor 
abjad jaqbeż il-prezz indikattiv tal-UE 
għaz-zokkor abjad, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tissospendi 
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id-dazji doganali normali kollha jew uħud 
minnhom għat-tipi kollha ta’ zokkor għal 
perjodu li għandha tiddetermina, sabiex 
tiggarantixxi li s-suq Ewropew ikollu 
provvista xierqa ta’ zokkor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’dawk iż-żminijiet meta l-prezzijiet tas-suq dinji jkunu għoljin, l-organizzazzjoni tas-suq 
attwali u l-arranġamenti li jirregolaw l-importazzjonijiet ma jkunux adegwati biex jiżguraw li 
s-suq Ewropew ikollu provvista xierqa ta’ oġġetti tal-ikel u xorb.

Emenda 1919
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

fis-settur taz-zokkor
Jekk il-prezz tas-suq dinji għaz-zokkor 
abjad jaqbeż il-prezz indikattiv tal-UE 
għaz-zokkor abjad, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tissospendi 
id-dazji doganali normali kollha jew uħud 
minnhom għat-tipi kollha ta’ zokkor għal 
perjodu li għandha tiddetermina, sabiex 
tiggarantixxi li s-suq Ewropew ikollu 
provvista xierqa ta’ zokkor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’dawk iż-żminijiet meta l-prezzijiet tas-suq dinji jkunu għoljin, l-organizzazzjoni tas-suq 
attwali u l-arranġamenti li jirregolaw l-importazzjonijiet ma jkunux adegwati biex jiżguraw li 
s-suq Ewropew ikollu provvista xierqa ta’ oġġetti tal-ikel u xorb.
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Emenda 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Derogi għal prodotti importati u garanzija 

speċjali fis-settur taz-zokkor
Filwaqt li tqis il-karattersitiċi speċifiċi tas-
settur taz-zokkor, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 rigward il-
liċenzji ta’ importazzjoni ta’ zokkor mhux 
maħdum u li jkopru dan li ġej:
(a) L-għadd ta’ liċenzji li għandhom 
jinħarġu f’kull perjodu tas-suq sabiex jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti tal-provvista ta’ 
materja prima tar-raffinaturi full-time. Il-
liċenzji jistgħu jinħarġu fi kwalunkwe ħin 
matul is-sena tas-suq u għandhom ikunu 
validi għal dik is-sena biss.
(b) Fil-bidu ta’ kull sena tas-suq il-
Kummissjoni għandha tfassal tbassir ta’ 
importazzjonijiet ta’ zokkor mhux 
maħdum għar-raffinar, abbażi ta’ oriġini 
preferenzjali.  Jekk it-tbassir tal-
importazzjoni jkun inqas mir-rekwiżiti 
tar-raffinaturi full-time, jistgħu jinħarġu 
liċenzji għall-importazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe oriġini, bħala tpattija għan-
nuqqasijiet. L-għoti ta' liċenzji ta’ 
importazzjoni addizzjonali ta’ dan it-tip 
jistgħu jitqassmu tul is-sena tas-suq.

Or. pt

Emenda 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)



AM\907936MT.doc 63/168 PE492.804v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Dispożizzjonijiet speċjali għall-

importazzjoni ta’ zokkor tal-kannamiela 
għar-raffinar

1. Ir-rekwiżiti ta’ provvista totali tar-
raffinaturi full-time għandhom jiġu 
stabbiliti għal 3,500,000 tunnellata zokkor 
tal-kannamiela għal kull sena tas-suq 
(minn Ottubru sa Settembru), maqsuma 
skont l-Istati Membri kif ġej:
(a) [ ] tunnellata għall-Bulgarija;
(b) [ ] tunnellata għal Franza;
(c) [ ] tunnellata għall-Italja;
(d) [ ] tunnellata għall-Portugall;
(e) [ ] tunnellata għal Spanja;
(f) [ ] tunnellata għar-Rumanija;
(g) [ ] tunnellata għall-Finlandja;
(h) [ ] tunnellata għar-Renju Unit.
2. Il-liċenzji għall-importazzjoni ta’ 
zokkor tal-kannamiela għandhom 
jingħataw lir-raffinaturi full-time sal-
limitu speċifikat fil-paragrafu 1. L-
applikazzjonijiet għal tali liċenzji jistgħu 
jsiru fi kwalunkwe ħin matul is-sena tas-
suq, u l-liċenzji għandhom jibqgħu validi 
sal-aħħar ta' dik is-sena.
3. Fil-bidu ta’ kull sena tas-suq il-
Kummissjoni għandha tfassal tbassir ta’ 
importazzjoni ta’ zokkor tal-kannamiela, 
abbażi ta’ oriġini preferenzjali.  Jekk dak 
it-tbassir ikun inqas mir-rekwiżiti tar-
raffinaturi full-time, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, 
kull meta jkun neċessarju sabiex tiġi 
pprovduta materja prima biex jiġu 
ssodisfati r-rekwiżiti ta’ provvista tar-
raffinaturi full-time, tieqaf tapplika tariffi 
fuq iz-zokkor tal-kannamiela importat.
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Or. pt

Emenda 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Rekwiżiti ta’ provvista tradizzjonali tas-

settur tar-raffinar taz-zokkor
1. Sat-tmiem is-sena tas-suq 2019/2020, 
ir-rekwiżiti tal-provvista tradizzjonali tas-
settur tar-raffinar taz-zokkor, espressi 
f’zokkor abjad, għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Unjoni għal 3,500,000 tunnellata 
għal kull sena tas-suq.
2. L-uniku impjant tal-ipproċessar tal-
pitravi li jopera fil-Portugall għandu 
jitqies li huwa raffinatur full-time.
3. Il-liċenzji ta' importazzjoni għal zokkor 
għar-raffinar għandhom jinħarġu biss lil 
raffinaturi full-time sakemm il-
kwantitajiet ikkonċernati ma jkunux aktar 
mill-kwantitajiet li jistgħu jiġu importati 
permezz tar-rekwiżiti tal-provvista 
tradizzjonali msemmija fil-paragrafu 1. Il-
liċenzji jistgħu jiġu trasferiti biss bejn 
raffinaturi full-time u għandhom jiskadu 
fit-tmien tas-sena tas-suq li għaliha jkunu 
nħarġu.
Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
ewwel sitt xhur ta’ kull sena tas-suq.
4. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jkun 
żgurat li z-zokkor importat għar-raffinar 
jiġi raffinat skont din is-subtaqsima, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tadotta:
(a) definizzjonijiet li jikkonċernaw it-
tħaddim tal-arranġamenti tal-
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importazzjoni msemmija fil-paragrafu 1;
(b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
japplika għal liċenzja tal-importazzjoni, 
inkluż l-għoti ta’ garanzija;
(c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jiġu imposti.
5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, inklużi r-
raffinaturi full-time.

Or. pt

Emenda 1923
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130а
Il-ħtiġijiet tal-provvista tradizzjonali għar-

raffinar taz-zokkor 
1. Sat-tmiem tas-sena tas-suq 2019-2020, 
il-ħtiġijiet tal-provvista tradizzjonali ta’ 
zokkor għar-raffinar huma ffissati għall-
UE għal 3,500,000 tunnellata għal kull 
sena tas-suq, espressi f’zokkor abjad.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni b’konformità mal-
Artikolu 160, tnaqqas l-iskala tal-ħtiġijiet 
tal-provvista tradizzjonali indikati fil-
paragrafu 1 meta tistabbilixxi, għas-sena 
tas-suqinkwistjoni, li l-importazzjonijiet 
totali ta’ zokkor u isoglukożju jkunu se 
jaqbżu b’mod sinifikanti d-domanda 
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għaz-zokkor mhux maħdum. F’dak il-każ,
it-tnaqqis fi kwantitajiet għall-ħtiġijiet tal-
provvista tradizzjonali dejjem għandu jiġi 
effettwat b’mod parallel ma' tnaqqis fil-
kwoti tal-pitravi u l-isoglukożju, u waqt li 
żżomm f’moħħha t-tnaqqis tal-
kwantitajiet ta’ importazzjoni massimi l-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi rata 
komuni għat-tnaqqis tat-tliet prodotti 
kollha kemm huma.
3. L-uniku impjant tal-ipproċessar tal-
pitravi li kien qed jaħdem fl-2005 fil-
Portugall huwa meqjus raffinatur full-
time.
4. Il-liċenzji ta' importazzjoni għal zokkor 
għar-raffinar għandhom jinħarġu biss lil 
raffinaturi full-time sakemm il-
kwantitajiet inkwistjoni ma jkunux aktar 
mill-kwantitajiet li jistgħu jiġu importati 
fil-qafas tal-provvista tradizzjonali 
meħtieġa msemmija fil-paragrafu 1. Il-
liċenzji jistgħu jiġu ttrasferiti biss bejn 
raffinaturi full-time u l-validità tagħhom 
tiskadi fi tmien is-sena tas-suq li għaliha 
jkunu nħarġu. Dan il-paragrafu għandu 
japplika għall-ewwel tliet xhur ta’ kull 
sena tas-suq.
5. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jkun 
żgurat li z-zokkor importat għar-raffinar 
jiġi raffinat skont din is-subtaqsima, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tadotta:
а) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1;
b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
iressaq applikazzjoni għal liċenzja tal-
importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija;
c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jintalbu.
6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
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Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tieħu fuqha parzjalment l-Artikoli 250-262 tal-proposta għal regolament 
imressqa f’COM(2010)799. It-tibdil bażiku propost huwa l-aġġustament tal-kwota ta’ 
importazzjoni attwali minn 2 489 735 tunnellata għal 3 500 000 tunnellata. Din iż-żieda hija 
meħtirġa minħabba li fil-preżent, iz-zokkor mhux maħdum ma jissodisfax il-ħtiġijiet tas-suq u 
għalhekk ir-raffineriji mhux qed jisftuttaw il-kapaċità sħiħa tagħhom, u dan qed iwassal għal 
żieda fil-prezz tal-prodott finali.

Emenda 1924
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Dispożizzjonijiet speċjali għall-

importazzjoni taz-zokkor tal-kannamiela 
għar-raffinar 

Għandha tiġi stabbilita Ħtieġa ta’ 
Provvista Ewropea għall-Komunità ta’ 
zokkor tal-kannamiela għar-raffinar ta’ 
3,500,000 tunnellata għal kull sena tas-
suq.
1. Minbarra d-dispożizzjoni tal-
Artikolu 117, fir-rigward taz-zokkor tal-
kannamiela għar-raffinar, il-liċenzji tal-
importazzjoni għaz-zokkor tal-kannamiela 
għar-raffinar għandhom jinħarġu biss lil 
raffinaturi full-time, sakemm il-
kwantitajiet ikkonċernati ma jaqbżux il-
Ħtieġa ta’ Provvista Ewropea imsemmija 
fil-paragrafu 1.
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2. Dawn il-liċenzji ta’ importazzjoni 
mogħtija skont il-paragrafu 2 jistgħu jiġu 
trasferiti biss bejn ir-raffinaturi full-time 
u l-validità tagħhom għandha tiskadi fi 
tmien is-sena tas-suq li għaliha jkunu 
nħarġu.
3. Il-Kummissjoni għandha tissospendi l-
applikazzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni 
taz-zokkor tal-kannamiela għar-raffinar 
taħt il-Kodiċi NM Nru 1701 14 10 fir-
rigward tal-kwantità komplementari 
meħtieġa biex ikun hemm provvista 
adegwata għar-raffinaturi full-time għal 
kull sena tas-suq.
4. Din il-kwantità komplementari 
għandha tiġi ffissata mill-Kummissjoni 
abbażi tad-differenza bejn il-ħtieġa ta’ 
provvista Ewropea msemmija fil-
paragrafu 1 u l-provvista mbassra ta' 
zokkor tal-kannamiela għar-raffinar 
għas-sena tas-suq ikkonċernata. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel tbassir fil-
bidu ta’ kull sena tas-suq. It-tbassir se jiġi 
aġġornat abbażi tal-ammont ta’ zokkor 
tal-kannamiela għar-raffinar li jkun 
mistenni li jiġi fornut matul dik is-sena 
tas-suq, innkluża kwalunkwe kwantità 
komplementari diġà maħruġa fir-rigward 
ta’ dik is-sena tas-suq.
5. L-aġġornament se jsir qabel l-
allokazzjoni ta’ kwantità komplementarja 
u l-ħruġ sussegwenti ta' liċenzji tal-
importazzjoni. Sehem sinifikanti tal-
liċenzji tal-importazzjoni għall-kwantità 
komplementarja, sa 70%, għandhom 
jinħarġu kull sena tas-suq sa mhux aktar 
tard mill-aħħar ta' Novembru. Il-liċenzji 
tal-importazzjoni għal nofs il-bqija tal-
kwantità komplementarja għandhom 
jinħarġu sa mhux aktar tard mill-aħħar 
ta’ Frar u l-bqija tal-liċenzji tal-
importazzjoni għanhom jinħarġu sa mhux 
aktar tard mill-aħħar ta’ Mejju.
6. Il-liċenzji tal-importazzjoni għall-bqija 
tal-kwantità komplementarja għandhom 
jiġu allokati sat-30 ta’ Settembru ta’ kull 
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sena tas-suq. Il-liċenzji tal-importazzjoni 
għal din il-kwantità komplementarja 
mogħtija skont dan il-paragrafu 
għandhom ikunu validi għall-ewwel tliet 
xhur tas-sena tas-suq sussegwenti.
7. Il-Ħtieġa ta’ Provvista Ewropea 
msemmija fil-paragrafu 1 tista’ titnaqqas, 
flimkien u b’mod parallel mal-kwoti tal-
pitravi u l-isoglukożju, mill-Kummissjoni 
fi kwalunkwe sena tas-suq meta l-
Kummissjoni tbassar li l-provvista totali 
ta’ zokkor u isoglukożju taqbeż b’mod 
sinifikanti d-domanda. It-tnaqqis isir 
permezz ta’ persentaġġ komuni applikat 
għall-Ħtieġa ta’ Provvista Ewropea kif 
ukoll għall-kwoti ta’ pitravi u isoglukożju.

Or. en

Emenda 1925
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Raffinaturi full-time – esklussività ta’ tliet 
xhur għall-importazzjoni ta’ zokkor mhux 

maħdum
1. Mill-bidu tas-sena tas-suq 2015/2016 
għaz-zokkor, mill-1 ta’ Ottubru sal-aħħar 
tas-sena tas-suq 2019/2020 għaz-zokkor 
fit-30 ta’ Settembru 2020, matul l-ewwel 
tliet xhur ta’ kull sena tas-suq (mill-1 ta’ 
Ottubru sal-31 ta’ Diċembru), ir-
raffinaturi full-time kif definit fl-
Anness II, Parti Ia [C1] jingħataw l-
esklussività li jimportaw zokkor mhux 
maħdum biex jiġi raffinat fil-limitu ta' 
2,489,735 tunnellata ta’ ċertifikati ta’ 
importazzjoni espressi f’zokkor abjad.
2. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jkun 
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żgurat li z-zokkor maħsub għar-raffinar 
jiġi raffinat skont din is-subtaqsima, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tadotta:
(a) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-Paragrafu 1;
(b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
iressaq applikazzjoni għal liċenzja tal-
importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija;
(c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jintalbu.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time. 
[C1]Emenda Dantin 424 – Anness III tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1234/2007

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinżamm il-bilanċ bejn iz-zokkor domestiku u dak importat, din temenda l-Artikolu 153 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 u 361/2008 sabiex tinżamm is-sitwazzjoni 
attwali li tagħti privileġġ ta’ tliet xhur lir-raffinaturi full-time, filwaqt li tibdlu b’test ġdid 
sabiex tiġi żgurata ċertezza legali ikbar. Iż-2,489,735 tunnellata joħorġu mir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 361/2008 u għandhom jitqiesu bħala limitu u mhux bħala mira.

Emenda 1926
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Raffinaturi full-time – tliet xhur ta’ 

drittijiet esklussivi għall-importazzjoni ta’ 
zokkor tal-kannamiela mhux maħdum

1. Mill-bidu tas-sena tas-suq 2015/2016 
għaz-zokkor, mill-1 ta’ Ottubru sal-aħħar 
tas-sena tas-suq 2019/2020 għaz-zokkor 
fit-30 ta’ Settembru 2020, għall-ewwel 
tliet xhur ta’ kull sena tas-suq (mill-1 ta’ 
Ottubru sal-31 ta’ Diċembru), ir-
raffinaturi full-time, kif definit fl-
Anness II, Parti Ia, għandhom jingħataw 
drittijiet ta’ esklussività ħalli jimportaw 
zokkor tal-kannamiela mhux maħdum 
biex jiġi raffinat fi kwantitajiet koperti bil-
liċenzji ta’ esportazzjoni, sa 2,489,735 
tunnellata, espressi f’zokkor abjad.
2. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jkun 
żgurat li z-zokkor importat għar-raffinar 
jiġi rfinat skont din it-taqsima, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tadotta:
(a) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1;
(b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
iressaq applikazzjoni għal liċenzja tal-
importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija;
(c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jintalbu.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time.
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Or. pl

Emenda 1927
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Raffinaturi full-time – perjodu esklussiv 

ta’ tliet xhur għall-importazzjoni ta’ 
zokkor mhux maħdum biex jiġi raffinat

1. Sat-30 ta’ Settembru 2020 u matul l-
ewwel tliet xhur tas-sena tas-suq (mill-1 
ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru), ir-
raffinaturi full-time, kif definit fl-
Anness II tal-Parti Ia (ġdida), għandu 
jkollhom aċċessesklussiv għal liċenzjo 
għall-importazzjoni ta’ zokkor mhux 
maħdum biex jiġi raffinat sa 2,489,735 
tunnellata ta’ ċertifikati ta’ importazzjoni, 
espressi f’zokkor abjad.
2. Fid-dawl tal-ħtieġa li jkun żgurat li z-
zokkor importat għar-raffinar jiġi raffinat 
skont din is-subtaqsima, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati adottati 
skont l-Artikolu 160, tadotta:
(a) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1;
(b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
iressaq applikazzjoni għal liċenzja tal-
importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija;
(c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jintalbu.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni b’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
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li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time.

Or. fr

Emenda 1928
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Raffinaturi full-time – perjodu esklussiv 

ta’ tliet xhur għall-importazzjoni ta’ 
zokkor mhux maħdum biex jiġi raffinat

1. Sat-30 ta’ Settembru 2020 u matul l-
ewwel tliet xhur tas-sena tas-suq (mill-1 
ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru), ir-
raffinaturi full-time, kif definit fl-
Anness II tal-Parti Ia, għandu jkollhom 
aċċessesklussiv għal liċenzjo għall-
importazzjoni ta’ zokkor mhux maħdum 
biex jiġi raffinat sa 2,489,735 tunnellata 
ta’ ċertifikati ta’ importazzjoni, espressi 
f’zokkor abjad.
2. Fid-dawl tal-ħtieġa li jkun żgurat li z-
zokkor għar-raffinar jiġi raffinat skont 
din is-subtaqsima, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati adottati skont l-
Artikolu 160, tadotta:
(a) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1; (b) il-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti tal-eliġibbiltà li operatur irid 
jissodisfa sabiex iressaq applikazzjoni 
għal liċenzja tal-importazzjoni, inkluż l-
għoti ta’ garanzija; (c) regoli dwar il-
penali amministrattivi li għandhom 
jintalbu.
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3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni b’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’konsistenza mas-sitwazzjoni attwali fejn il-privileġġ ta’ tliet xhur jingħata lir-raffinaturi 
full-tim u li jkunu fetħu r-raffinar għal raffineriji mhux tradizzjonali, filwaqt li jitqies l-aċċess 
addizzjonali għal zokkor mhux maħdum mogħti skont l-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
bilaterali ta’ kummerċ ħieles, li għandhom jidħlu fis-seħħ fl-2013. Barra minn hekk, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-konformità mal-limitu ta’ 2,489,735 Mt sabiex jinżamm 
il-bilanċ bejn iz-zokkor tal-pitravi u z-zokkor importat mhux maħdum.

Emenda 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

fis-settur taz-zokkor
1. Sat-tmiem is-sistema tal-kwoti, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tissospendi 
kompletament jew parzjalment id-dazji 
tal-importazzjoni għall-prodotti li ġejjin, 
sabiex tiggarantixxi l-provvista meħtieġa 
għall-manifattura tal-prodotti msemmija 
fl-Artikolu 101m (2):
a) zokkor li jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 
Nru 1701;
b) isoglukożju li jaqa’ fi ħdan il-kodiċijiet 
NM Nru. 1702 30 10, 1702 40 10, 
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1702 60 10 u 1702 90 30.
2. Is-sospensjoni tad-dazji fuq l-
importazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandha tidħol fis-seħħ b’mod 
awtomatiku malli l-prezz irrapportat tal-
UE għaz-zokkor abjad ikun 150% tal-
prezz indikattiv. Id-dazju normali jerġà 
jidħol fis-seħħ awtomatikament meta l-
prezz irrapportat tal-UE ikun inqas minn 
150% tal-prezz indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din is-sistema ta’ sospensjoni awtomatika mal-150% tal-prezz indikattiv tal-UE għaz-zokkor 
abjad, jew €606.6 / tunnellata (il-prezz indikattiv huwa ta' €404.4/tunnellata), hija meħtieġa 
biex tiġi evitata volatilità eċċessiva. L-importazzjonijiet addizzjonali f’każ ta’ nuqqas ta’ 
provvista se jgħinu biex titnaqqas il-pressjoni minn fuq is-suq u barra minn hekk se jkollhom 
effett pożittiv fuq il-kompetizzjoni fil-bażi ta’ provvista tal-UE, li attwalment hija kkonċentrata 
wisq.

Emenda 1930
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 
fis-settur taz-zokkor
1. Sat-tmiem is-sistema tal-kwoti, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tissospendi 
kompletament jew parzjalment id-dazji 
tal-importazzjoni għall-prodotti li ġejjin, 
sabiex tiggarantixxi l-provvista meħtieġa 
għall-manifattura tal-prodotti msemmija 
fl-Artikolu 101m (2):
għaz-zokkor li jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 
Nru 1701;
isoglukożju li jaqa’ fi ħdan il-kodiċijiet 
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NM Nru. 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 u 1702 90 30.
2. Is-sospensjoni tad-dazji fuq l-
importazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandha tidħol fis-seħħ b’mod 
awtomatiku malli l-prezz irrapportat tal-
UE għaz-zokkor abjad ikun 150% tal-
prezz indikattiv. Id-dazju normali jerġà 
jidħol fis-seħħ awtomatikament meta l-
prezz irrapportat tal-UE ikun inqas minn 
150% tal-prezz indikattiv.

Or. en

Emenda 1931
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 130b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130b
Is-sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 
fuq kwantitajiet addizzjonali ta’ zokkor 

tal-kannamiela għar-raffinar 
1. Id-dazji tal-importazzjoni fuq iz-zokkor 
tal-kannamiela għar-raffinar għandhom 
ikunu sospiżi fir-rigward tal-kwantitajiet 
addizzjonali neċessarji li jkunu meħtieġa 
biex tiġi garantita l-provvista lir-
raffinaturi full-time fis-sena tas-suq 
inkwistjoni.
2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
kwantitajiet addizzjonali msemmija fil-
paragrafu 1, li għandhom ikunu d-
differenza bejn il-ħtiġijiet tal-provvista 
tradizzjonali indikati fl-Artikolu 130a u l-
istima ta’ provvista ta’ zokkor tal-
kannamiela għar-raffinar għas-sena tas-
suq inkwistjoni.
3. Fil-bidu ta’ kull sena tas-suq, il-
Kummissjoni għandha tfassal stima tal-
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provvista taz-zokkor tal-kannamiela għar-
raffinar li għandha tiġi aġġornata fid-
dawl tal-kwantità ta’ zokkor tal-
kannamiela li għandu jiġi importat matul 
is-sena tas-suq inkwistjoni. L-
aġġornament għandu jsir qabel l-
allokazzjoni tal-kwantità addizzjonali u l-
ħruġ sussegwenti ta’ liċenzji ta’ 
importazzjoni għal dik il-kwantità. 
4. Sa mhux iktar tard minn Novembru 
tas-sena tas-suq inkwistjoni, il-
Kummissjoni għandha toħroġ liċenzji ta’ 
importazzjoni għal 70% taz-zokkor għar-
raffinar li jifforma parti mill-kwantità 
addizzjonali. Il-liċenzji ta’ importazzjoni 
għall-ewwel nofs tal-bqija tal-kwantità 
addizzjonali għandhom jinħarġu sal-
aħħar ta’ Frar, u għat-tieni nofs, sal-
aħħar ta’ Mejju ta’ dik is-sena tas-suq. 
5. Jekk, wara li tiġi aġġornata l-istima, 
tiġi stabbilita l-ħtieġa li tiżdied il-kwantità 
addizzjonali, id-differenza bejn dik iż-
żieda u l-kwatità stabbilita inizjalment 
għandha tiġi allokata permezz tal-ħruġ ta’ 
liċenzji sal-aħħar tas-sena tas-suq 
inkwistjoni, li għandhom ikunu validi 
wkoll matul l-ewwel tliet xhur tas-sena 
tas-suq sussegwenti.

Or. bg

Justification

Sabiex ikun permess li jkun importat il-volum sħiħ ta’ ħtiġijiet ta’ provvista tradizzjonali, bla 
ma jkun hemm żieda f’daqqa fil-prezz taz-zokkor mhux maħdum minħabba l-impożizzjoni ta' 
rata ogħla ta' dazju fuq il-kwantità addizzjonali, dan għandu jkun eżentat ukoll mid-dazju, bl-
istess mod kif huma eżentati l-importazzjonijiet minn pajjiżi li jingħataw preferenza. Dan se 
jiggarantixxi lir-raffinaturi full-time aċċess għaz-zokkor mhux maħdum u se joħloq
kundizzjonijiet propizji għal kompetizzjoni ħielsa u tnaqqis fil-prezz tal-prodott finali.

Emenda 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 130b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130b
1. Qabel il-31 ta’ Diċembru 2013, il-
Kummissjoni se tipproponi, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, Tariffa 
Doganali Komuni riveduta għall-prodotti 
li ġejjin:
(a) zokkor li jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 
Nru 1701;
(b) isoglukożju li jaqa’ fi ħdan il-kodiċijiet 
NM
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 u
1702 90 30.
It-tariffi l-ġodda għaz-zokkor għandhom 
jirriflettu d-differenza bejn il-prezzijiet 
indikattivi qabel u wara r-riforma tal-
2006 sabiex jiġu offrut livell komparabbli 
ta’ protezzjoni.
2. Qabel tmiem il-kwota taz-zokkor, il-
Kummissjoni se tippreżenta proposta dwar 
l-eliminazzjoni ulterjuri ta’ tariffi tal-
importazzjoni għall-prodotti msemmija fl-
ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa tmiem il-kwota taz-zokkor, it-tariffa għandha titnaqqas sabiex jiġi pprovdut livell simili ta’ 
protezzjoni bħal ma kien jiġri qabel ir-riforma taz-zokkor tal-2006. Minkejja dan, it-tmiem 
tal-kwota taz-zokkor se jirrikjedi adattament ulterjuri tas-sistema ta’ importazzjoni tal-UE 
sabiex tiġi evitata konċentrazzjoni eċċessiva ta’ provvista u sabiex jiġi permess aċċess 
suffiċjenti għal materja prima fis-swieq b’defiċit. Il-Kummissjoni mitluba tagħmel proposta 
qabel tmiem il-kwota, i.e. il-31 ta’ Settembru 2015.

Emenda 1933
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 130b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130b
1. Qabel il-31 ta’ Diċembru 2013, il-
Kummissjoni se tipproponi, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, Tariffa 
Doganali Komuni riveduta għall-prodotti 
li ġejjin:
(a) zokkor li jaqa’ fi ħdan il-kodiċi NM 
Nru 1701;
(b) isoglukożju li jaqa’ fi ħdan il-kodiċijiet 
NM Nru. 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 u 1702 90 30.
It-tariffi l-ġodda għaz-zokkor għandhom 
jirriflettu d-differenza bejn il-prezzijiet 
indikattivi qabel u wara r-riforma tal-
2006 sabiex jiġu offrut livell komparabbli 
ta’ protezzjoni.
2. Qabel tmiem il-kwota taz-zokkor, il-
Kummissjoni se tippreżenta proposta dwar 
l-eliminazzjoni ulterjuri ta’ tariffi tal-
importazzjoni għall-prodotti msemmija fl-
ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1934
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 130c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130c (ġdid)
1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, il-Kummissjoni 
se tipproponi, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, Tariffa Doganali 
Komuni riveduta għall-prodotti li jaqgħu 
fi ħdan il-kodiċi NM 1701.
It-tariffi l-ġodda għal zokkor abjad u 
mhux maħdum m’għandhomx ikunu 
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ogħla minn 50% tal-prezz indikattiv għall-
prodotti rispettivi.
2. Sal-31 ta’ Settembru 2015, il-
Kummissjoni se tippreżenta analiżi tal-
impatt fuq il-kompetittività tal-katina 
alimentari tal-UE, inklużi l-konsumatur, 
tal-eliminazzjoni sħiħa tat-tariffi ta’ 
importazzjoni għall-prodotti msemmija fl-
ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Parti 3 – kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni Dispożizzjonijiet dwar l-esportazzjoni

Or. en

Emenda 1936
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Parti 3 – kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni Regoli relatati mal-esportazzjoni

Or. fr

Emenda 1937
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1940
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. fr

Emenda 1941
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1942
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1943
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u sakemm jiġu eliminati gradwalment ir-
rifużjonijiet tal-esportazzjoni, id-
differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet jew 
il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ tiġi 
koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 



AM\907936MT.doc 83/168 PE492.804v01-00

MT

għal: għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi anfasizza u ssenjalat li r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni bħala għodda 
għandhom jisparixxu. Din ilha għal żmien twil parti integrali tal-approċċ tal-UE rigward id-
WTO, u l-użu tar-rifużjonijiet għandu jiġi eliminat gradwalment irrispettivament mid-
diskussjonijiet tad-WTO.

Emenda 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal:

1. Safejn ikun meħtieġ sabiex l-
esportazzjonijiet ikunu jistgħu jseħħu 
abbażi tal-kwotazzjonijiet jew tal-prezzijiet 
fis-suq dinji u fi ħdan il-limiti li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, meta s-sitwazzjoni 
tas-suq għal prodotti speċifiċi tkun 
partikolarment diffiċli, id-differenza bejn 
dawk il-kwotazzjonijiet jew dawk il-
prezzijiet u l-prezzijiet fl-Unjoni jistgħu 
jkunu koperti minn rifużjonijiet tal-
esportazzjoni għal:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tat-tnaqqis ġenerali fir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fl-UE, għandhomisiru sforzi 
biex jingħataw biss f’sitwazzjonijiet partikolari jew jekk ikun hemm kriżi fis-suq għall-
prodotti soġġetti għal tali rifużjonijiet.

Emenda 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez
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Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal:

1. Safejn ikun meħtieġ sabiex l-
esportazzjonijiet ikunu jistgħu jseħħu 
abbażi tal-kwotazzjonijiet jew tal-prezzijiet 
fis-suq dinji u fi ħdan il-limiti li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, u filwaqt li jiġu 
rispettati l-prinċipji stipulati fl-
Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-
differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet jew 
dawk il-prezzijiet u l-prezzijiet fl-Unjoni 
jistgħu jkunu koperti minn rifużjonijiet tal-
esportazzjoni għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li jiġi żgurat li s-sussidji tal-esportazzjoni ma jxekklux l-iżvilupp tas-setturi 
agrikoli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw bit-twaqqigħ tal-prezz tal-produzzjoni lokali.

Emenda 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal:

(1) Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
rregolati b’dan il-Kapitolu għandhom 
japplikaw biss b’mod konġunt mal-
Artikolu 154 ta’ dan ir-Regolament. Sa 
fejn ikun meħtieġ biex l-esportazzjonijiet 
jiġu megħjunin abbażi ta’ kwotazzjonijiet 
jew prezzijiet fis-suq dinji u fil-limiti li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, id-differenza bejn 
dawk il-kwotazzjonijiet jew il-prezzijiet u 
prezzijiet fl-Unjoni tista’ tiġi koperta 
b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal:
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Or. de

Emenda 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-prodotti elenkati fil-punti (i) sa (iii), 
(v) u (vii) tal-punt (a) ta’ dan il-paragrafu 
għall-esportazzjoni fl-għamla ta’ oġġetti 
pproċessati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1216/2009 tat-
30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-
arranġamenti kummerċjali applikabbli għal 
ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar 
tal-prodotti agrikoli46. u fil-forma ta' 
prodotti li fihom iz-zokkor elenkati fil-punt 
(b) tal-Parti X tal-Anness I

(b) il-prodotti elenkati fil-punti (i) sa (iii), 
(v) u (vii) tal-punt (a) ta’ dan il-paragrafu 
għall-esportazzjoni fl-għamla ta’ oġġetti 
pproċessati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1216/2009 tat-
30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-
arranġamenti kummerċjali applikabbli għal 
ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar 
tal-prodotti agrikoli46, inklużi prodotti 
esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux 
koperti bl-Anness I tat-Trattat, 
b’konformità mar-Regolament tal-
Kummissjoni (UE) Nru 578/2010 tad-29 
ta’ Ġunju 2010, u fil-forma ta' prodotti li 
fihom iz-zokkor elenkati fil-punt (b) tal-
Parti X tal-Anness I

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti, inklużi ċerti prodotti li jkunu kummerċjalment sensittivi ħafna, jiġu esportati 
fil-forma ta’ prodotti mhux inklużi fl-Anness I tat-Trattat, u huma koperti, mhux bir-
regolament (KE) Nru 1216/2009, iżda bir-Regolament (UE) Nru 578/2010 tad-29 ta’ Ġunju 
2010. Ir-referenza diretta għar-regolament (KE) Nru 1216/2009 taf tħawwad lill-operaturi, li 
jistgħu jaħsbu li tali prodotti mhumiex koperti bl-arranġamenti ta’ rifużjoni ta’ esportazzjoni.

Emenda 1948
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 133 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Ir-rifużjoni massima mogħtija għall-
prodotti msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun ta' EUR 0.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fis-snien reċenti r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-maġġoranza tal-prodotti tnaqqsu jew 
ġew stabbiliti għal żero. Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni mhumiex popolari minħabba li 
jgħawġu l-kompetizzjoni u għalhekk għandhom jintużaw biss bħala miżura ta’ kriżi jew ta’ 
għajnuna u għandhom jiġu stabbilitigħal żero.

Emenda 1949
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 134 imħassar
Distribuzzjoni ta’ rifużjonijiet tal-

esportazzjoni
Il-kwantitajiet li jistgħu jiġu esportati 

b’rifużjoni ta’ esportazzjoni għandhom 
jiġu allokati bil-metodu li:

a) ikun l-aktar xieraq għan-natura tal-
prodott u għas-sitwazzjoni fis-suq 
rilevanti, li jippermetti l-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, iqis l-
effiċjenza u l-istruttura tal-
esportazzjonijiet tal-Unjoni u l-impatt 
tagħhom fuq il-bilanċ tas-suq mingħajr 
ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-
operaturi konċernati u b’mod partikolari 
bejn operaturi kbar u żgħar;
b) ikun tal-anqas tfixkil mil-lat 
amministrattiv għall-operaturi filwaqt li 
jqis ir-rekwiżiti amministrattivi.



AM\907936MT.doc 87/168 PE492.804v01-00

MT

Or. fr

Emenda 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 134 imħassar
Distribuzzjoni ta’ rifużjonijiet tal-

esportazzjoni
Il-kwantitajiet li jistgħu jiġu esportati 

b’rifużjoni ta’ esportazzjoni għandhom 
jiġu allokati bil-metodu li:

(a) ikun l-aktar xieraq għan-natura tal-
prodott u għas-sitwazzjoni fis-suq 
rilevanti, li jippermetti l-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, iqis l-
effiċjenza u l-istruttura tal-
esportazzjonijiet tal-Unjoni u l-impatt 
tagħhom fuq il-bilanċ tas-suq mingħajr 
ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-
operaturi konċernati u b’mod partikolari 
bejn operaturi kbar u żgħar;
(b) ikun tal-anqas tfixkil mil-lat 
amministrattiv għall-operaturi filwaqt li 
jqis ir-rekwiżiti amministrattivi.

Or. en

Emenda 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 134 imħassar
Distribuzzjoni ta’ rifużjonijiet tal-



PE492.804v01-00 88/168 AM\907936MT.doc

MT

esportazzjoni
Il-kwantitajiet li jistgħu jiġu esportati 

b’rifużjoni ta’ esportazzjoni għandhom 
jiġu allokati bil-metodu li:

(a) ikun l-aktar xieraq għan-natura tal-
prodott u għas-sitwazzjoni fis-suq 
rilevanti, li jippermetti l-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, iqis l-
effiċjenza u l-istruttura tal-
esportazzjonijiet tal-Unjoni u l-impatt 
tagħhom fuq il-bilanċ tas-suq mingħajr 
ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-
operaturi konċernati u b’mod partikolari 
bejn operaturi kbar u żgħar;
(b) ikun tal-anqas tfixkil mil-lat 
amministrattiv għall-operaturi filwaqt li 
jqis ir-rekwiżiti amministrattivi.

Or. en

Emenda 1952
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 134 imħassar
Distribuzzjoni ta’ rifużjonijiet tal-

esportazzjoni
Il-kwantitajiet li jistgħu jiġu esportati 

b’rifużjoni ta’ esportazzjoni għandhom 
jiġu allokati bil-metodu li:

a) ikun l-aktar xieraq għan-natura tal-
prodott u għas-sitwazzjoni fis-suq 
rilevanti, li jippermetti l-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, iqis l-
effiċjenza u l-istruttura tal-
esportazzjonijiet tal-Unjoni u l-impatt 
tagħhom fuq il-bilanċ tas-suq mingħajr 
ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-
operaturi konċernati u b’mod partikolari 
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bejn operaturi kbar u żgħar;
b) ikun tal-anqas tfixkil mil-lat 
amministrattiv għall-operaturi filwaqt li 
jqis ir-rekwiżiti amministrattivi.

Or. fr

Emenda 1953
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 134 imħassar
Distribuzzjoni ta’ rifużjonijiet tal-

esportazzjoni
Il-kwantitajiet li jistgħu jiġu esportati 

b’rifużjoni ta’ esportazzjoni għandhom 
jiġu allokati bil-metodu li:

(a) ikun l-aktar xieraq għan-natura tal-
prodott u għas-sitwazzjoni fis-suq 
rilevanti, li jippermetti l-użu l-aktar 
effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, iqis l-
effiċjenza u l-istruttura tal-
esportazzjonijiet tal-Unjoni u l-impatt 
tagħhom fuq il-bilanċ tas-suq mingħajr 
ma tinħoloq diskriminazzjoni bejn l-
operaturi konċernati u b’mod partikolari 
bejn operaturi kbar u żgħar;
(b) ikun tal-anqas tfixkil mil-lat 
amministrattiv għall-operaturi filwaqt li 
jqis ir-rekwiżiti amministrattivi.

Or. en

Emenda 1954
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 135 imħassar
Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti 
speċifiċi ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont 
l-Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 135 imħassar
Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti 
speċifiċi ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont 
l-Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
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Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 135 imħassar
Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti 
speċifiċi ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont 
l-Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 1957
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 135 imħassar
Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
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skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti 
speċifiċi ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont 
l-Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 1958
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 135 imħassar
Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti 
speċifiċi ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li 
jirriżultaw minn ftehimiet konklużi skont 
l-Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 1959
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 135 – paragrafu 2



AM\907936MT.doc 93/168 PE492.804v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 43(3) huwa l-eċċezzjoni għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li bis-saħħa tagħha 
l-Kunsill jadotta l-miżuri dwar l-iffissar tal-għajnuniet, il-prezzijiet, il-kwantitajiet, eċċ. Billi 
ma rridux li l-Kunsill jadotta miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet għall-esportazzjoni, din l-
AM tħassar l-Art. 135(2).

Emenda 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 135 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’każijiet eċċezzjonali u debitament 
ġustifikati fejn il-qmuħ taċ-ċereali jkunu 
kkonċernati, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ att ta’ implementazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami li 
hemm riferiment għaliha fl-Artikolu 
162(2), tiddifferenzja l-livell ta’ 
rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-Istati 
Membri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal strument ta’ rifużjoni għall-esportazzjoni li jkun 
japplika f’reġjuni magħżulin apposta, bħalma hu l-każ tal-intervent pubbliku fis-suq taċ-
ċereali.

Emenda 1961
José Bové
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 136

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 136

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 136

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1964
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 136
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1965
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 136

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 

annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.
2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
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awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Emenda 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 

annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

(1) Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.
(2) Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
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tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.
(3) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Dak l-att ta' implimentazzjoni 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura tal-
eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. de

Emenda 1968
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 

annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.
2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
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tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, miżuri meħtieġa 
għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2);

Or. fr

Emenda 1969
Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 

annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.
2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
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jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu
162(2

Or. en

Emenda 1970
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 137

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 137 imħassar
Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 

annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.
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2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Emenda 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal 
annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

Esportazzjoni tal-bhejjem ħajjin

Or. en

Emenda 1972
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 137 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għal
annimali ħajjin fis-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella

Regoli marbutin mal-esportazzjonijiet ta’ 
bhejjem ħajjin fis-settur taċ-ċanga u l-
vitella

Or. fr

Emenda 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 
għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.

imħassar

Or. en

Emenda 1974
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta’ prodotti tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, l-għoti u l-
ħlas tar-rifużjoni għal esportazzjonijiet ta’ 
annimali ħajjin għandhom ikunu suġġetti 

imħassar
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għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
benessri tal-annimali stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u, partikolarment, 
il-protezzjoni tal-annimali matul it-
trasport.

Or. fr

Emenda 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 dwar il-ħarsien tar-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali barra 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż l-
użu ta’ partijiet terzi indipendenti.

Or. en

Emenda 1976
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
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tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati 
r-rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.

tal-benessri tal-annimali, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 dwar il-ħarsien tar-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali barra 
mit-territorju doganali tal-Unjoni, inkluż l-
użu ta’ partijiet terzi indipendenti.

Or. fr

Emenda 1977
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 137 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti.

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li esportaturi 
jiġu mħeġġa jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
tal-benessri tal-annimali u biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu 
jivverifikaw l-infiq korrett għal 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni fejn dak l-
infiq ikun b’kundizzjoni li jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti tal-benessri tal-annimali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar il-ħarsien tar-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali barra mit-territorju doganali 
tal-Unjoni, inkluż l-użu ta’ partijiet terzi 
indipendenti u ħalli jkun żgurat li l-
prodotti animali prodotti f’pajjiżi terzi 
jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-benessri 
tal-annimali fl-Unjoni.. 



PE492.804v01-00 104/168 AM\907936MT.doc

MT

Or. en

Emenda 1978
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 138

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 138 imħassar
Limiti ta’ esportazzjoni

L-impenji dwar volumi li jirriżultaw mill-
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat għandhom jiġu osservati 
abbażi ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni 
maħruġin għall-perjodi ta’ referenza li 
japplikaw għall-prodotti konċernati.
Il-Kummissjoni, tista’ tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-impenji dwar il-volumi, inkluż 
il-waqfien jew il-limitazzjoni tal-ħruġ ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni meta jkun hemm 
jew jista’ jkun hemm eċċess ta’ dawn l-
impenji. Fir-rigward tal-konformità mal-
obbligi skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-
Agrikoltura, it-tmiem ta’ perjodu ta’ 
referenza m’għandux jolqot il-validità ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni.

Or. fr

Emenda 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 138

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 138 imħassar
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Limiti ta’ esportazzjoni
L-impenji dwar volumi li jirriżultaw mill-
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat għandhom jiġu osservati 
abbażi ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni 
maħruġin għall-perjodi ta’ referenza li 
japplikaw għall-prodotti konċernati.
Il-Kummissjoni, tista’ tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-impenji dwar il-volumi, inkluż 
il-waqfien jew il-limitazzjoni tal-ħruġ ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni meta jkun hemm 
jew jista’ jkun hemm eċċess ta’ dawn l-
impenji. Fir-rigward tal-konformità mal-
obbligi skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-
Agrikoltura, it-tmiem ta’ perjodu ta’ 
referenza m’għandux jolqot il-validità ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni.

Or. en

Emenda 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 138

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 138 imħassar
Limiti ta’ esportazzjoni

L-impenji dwar volumi li jirriżultaw mill-
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat għandhom jiġu osservati 
abbażi ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni 
maħruġin għall-perjodi ta’ referenza li 
japplikaw għall-prodotti konċernati.
Il-Kummissjoni, tista’ tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-impenji dwar il-volumi, inkluż 
il-waqfien jew il-limitazzjoni tal-ħruġ ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni meta jkun hemm 
jew jista’ jkun hemm eċċess ta’ dawn l-
impenji. Fir-rigward tal-konformità mal-
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obbligi skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-
Agrikoltura, it-tmiem ta’ perjodu ta’ 
referenza m’għandux jolqot il-validità ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni.

Or. en

Emenda 1981
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 138

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 138 imħassar
Limiti ta’ esportazzjoni

L-impenji dwar volumi li jirriżultaw mill-
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat għandhom jiġu osservati 
abbażi ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni 
maħruġin għall-perjodi ta’ referenza li 
japplikaw għall-prodotti konċernati.
Il-Kummissjoni, tista’ tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-impenji dwar il-volumi, inkluż 
il-waqfien jew il-limitazzjoni tal-ħruġ ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni meta jkun hemm 
jew jista’ jkun hemm eċċess ta’ dawn l-
impenji. Fir-rigward tal-konformità mal-
obbligi skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-
Agrikoltura, it-tmiem ta’ perjodu ta’ 
referenza m’għandux jolqot il-validità ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni.

Or. fr

Emenda 1982
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 138



AM\907936MT.doc 107/168 PE492.804v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 138 imħassar
Limiti ta’ esportazzjoni

L-impenji dwar volumi li jirriżultaw mill-
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat għandhom jiġu osservati 
abbażi ta’ liċenzji ta’ esportazzjoni 
maħruġin għall-perjodi ta’ referenza li 
japplikaw għall-prodotti konċernati.
Il-Kummissjoni, tista’ tadotta l-atti ta’ 
implimentazzjoni meħtieġa biex jiġu 
ssodisfati l-impenji dwar il-volumi, inkluż 
il-waqfien jew il-limitazzjoni tal-ħruġ ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni meta jkun hemm 
jew jista’ jkun hemm eċċess ta’ dawn l-
impenji. Fir-rigward tal-konformità mal-
obbligi skont il-Ftehim tad-WTO dwar l-
Agrikoltura, it-tmiem ta’ perjodu ta’ 
referenza m’għandux jolqot il-validità ta’ 
liċenzji ta’ esportazzjoni.

Or. en

Emenda 1983
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 139
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1986
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 1987
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en
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Emenda 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ddelegati, tagħmel aktar kondizzjonijiet 
għall-għoti ta’ rifużjonijiet fuq l-
esportazzjoni ħalli tipprevjeni d-diverżjoni 
fil-kummerċ, l-aktar il-kondizzjonijiet li:
a) ir-rifużjonijiet jitħallsu biss għall-
prodotti li jkollhom oriġini fl-UE;
b) l-ammont ta’ rifużjonijiet għal prodotti 
importati jkun limitat għall-imposti 
miġburin fuq l-importazzjoni fejn dawk l-
imposti jkunu iżgħar mir-rifużjoni 
applikabbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu l-ġdid, li hu inkluż fit-test għall-allinjament mat-Trattat ta’ Lisbona, għandu 
siwi kbir. Jekk ma jkunx inkluż f’din il-proposta, jista’ jkun hemm deflezzjonijiet tal-kummerċ.

Emenda 1989
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 140 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
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meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din it-
Taqsima, b’mod partikolari:
a) dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid ta’ 
kwantitajiet esportabbli li ma jkunux ġew 
allokati jew utilizzati;
b) dwar prodotti msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 133(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2);

Or. fr

Emenda 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 140 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din it-
Taqsima, b’mod partikolari:
(a) dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid ta’ 
kwantitajiet esportabbli li ma jkunux ġew 
allokati jew utilizzati;
(b) dwar prodotti msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 133(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en
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Emenda 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 140 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din it-
Taqsima, b’mod partikolari:
(a) dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid ta’ 
kwantitajiet esportabbli li ma jkunux ġew 
allokati jew utilizzati;
(b) dwar prodotti msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 133(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Emenda 1992
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 140 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din it-
Taqsima, b’mod partikolari:
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a) dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid ta’ 
kwantitajiet esportabbli li ma jkunux ġew 
allokati jew utilizzati;
b) dwar prodotti msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 133(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2);

Or. fr

Emenda 1993
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 140 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ din it-
Taqsima, b’mod partikolari:
(a) dwar id-distribuzzjoni mill-ġdid ta’ 
kwantitajiet esportabbli li ma jkunux ġew 
allokati jew utilizzati;
(b) dwar prodotti msemmija fil-punt (b) 
tal-Artikolu 133(1).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Emenda 1994
José Bové
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 141

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Or. fr

Emenda 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 141

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Or. en

Emenda 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 141
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Or. en

Emenda 1997
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 141

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Or. fr

Emenda 1998
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 141

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni
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Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Or. en

Emenda 1999
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 142

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 142 imħassar
Sospensjoni ta’ arranġamenti ta’ 

pproċessar passiv
1. Fejn is-suq tal-Unjoni jiġi mfixkel jew 
jista’ jiġi mfixkel b’arranġamenti ta’ 
pproċessar passiv, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
b’talba minn Stat Membru jew 
b’inizjattiva proprja, b’mod sħiħ jew 
parzjali, tissospendi l-użu ta’ 
arranġamenti ta’ pproċessar passiv fis-
setturi tal-prodotti taċ-ċereali, ross, frott u 
ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati, inbid, 
laħam taċ-ċanga u vitella, laħam tal-
majjal, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż u laħam tat-tjur. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2
Fejn il-Kummissjoni tirċievi talba minn 
Stat Membru, hija għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tieħu deċiżjoni 
dwarha fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol 
minn meta tkun irċeviet it-talba. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2
Għal raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati 
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b’mod xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tadotta immedjatament atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 162(3).
Il-miżuri adottati għandhom jiġu
kkomunikati lill-Istati Membri u 
għandhom jidħlu fis-seħħ 
immedjatament.
2. Sa fejn ikun meħtieġ għall-
funzjonament sewwa tal-OKS, l-użu ta’ 
arranġamenti ta’ pproċessar attiv għall-
prodotti elenkati fil-paragrafu 1 jista’ jiġi 
pprojbit għalkollox jew parzjalment mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li 
jaġixxu b’konformità mal-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 43(2) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Article 143 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 143 a
Is-suq relevanti

1. Id-definizzjoni ta’ suq rilevanti 
tippermetti l-identifikazzjoni u d-
definizzjoni tal-perimetru fejn tiġi 
eżerċitata l-kompetizzjoni bejn l-impriżi, u 
din titfassal fuq żewġ dimensjonijiet 
kumulattivi:
(a) is-suq tal-prodotti relevanti għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu, “suq tal-
prodotti” jfisser is-suq li jinkludi l-
prodotti kollha meqjusa bħala li jistgħu 
jinbidlu jew jistgħu jiġu sostitwiwti mill-
konsumatur minħabba l-karatteristiċi 
tagħhom, il-prezz tagħhom u l-użu li 
huma maħsuba għalih;
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(b) is-suq ġeografiku relevanti għall-
finijiet ta’ dan il-kapitolu “suq 
ġeografiku” jfisser is-suq li jinkludi fih iż-
żona fejn dawk l-impriżi konċernati huma 
nvoluti fil-provvista jew domanda ta' 
prodotti jew servizzi, fejn il-kondizzjonijiet 
tal-kompetizzjoni huma biżżejjed ta' 
natura waħda u li jistgħu jkunu distinti 
minn żoni ġeografiċi ġirien, l-aktar 
minħabba li l-kondizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni huma notevolment 
differenti f'dawk iż-żoni.
2. Għall-finijiet ta’ determinazzjoni tas-
suq inkwistjoni, japplikaw il-prinċipji li 
ġejjin:
(a) is-suq tal-prodotti inkwistjoni jiġi 
analizzat, għall-prodotti mhux lesti, l-
ewwel nett fil-livell tal-ispeċi għall-
produzzjonijiet veġetali u tal-annimali; 
kull kunsiderazzjoni ta’ skala ta’ livell 
inferjuri għandha tkun ġustifikata;
(b) is-suq ġeografiku relevanti jitqies fuq 
bażi każ b’każ u jkun debitament 
sostanzjat skont iċ-ċirkostanzi partikolari 
ta’ kull każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta mir-Rapporteur fl-emenda 370 tiegħu li s-suq ġeografiku relevanti jitqies li hu l-
Unjoni fl-ewwel istanza twassal li ma jkun hemm tista' tgħid l-ebda każ fejn tintlaqat il-
konkorrenza. Is-suq ġeografiku relevanti jrid ikun definit billi jitqiesu l-elementi partikolari 
tal-każ inkwestjoni.

Emenda 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Article 143 b (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 143 b
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Posizzjoni dominanti
Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, b’ 
“pożizzjoni dominanti" wieħed jifhem il-
fatt li impriża tkun tinstab f’sitwazzjoni 
ta’ qawwa ekonomika li ttiha l-kapaċità li 
tostakola kompetizzjoni effettiva fis-suq 
inkwistjoni, u b'hekk ittiha l-possibbiltà 
għal aġir indipendenti b'mod evidenti 
meta mqabbla mal-kompetituri tagħha, 
mal-klijenti tagħha u, finalment mal-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni parti tal-emenda 371 tar-Rapporteur titqies irrelevanti u għalhekk qed jiġi propost li 
titħassar. L-operaturi differenti fil-katina tal-provvista tal-ikel ma joperax neċessarjament fl-
istess suq relevanti (tal-prodott u ġeografiku), u għalhekk il-paragun bejn is-sehem tagħhom 
mis-suq li jkun għalbiex ikun determinat jekk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunux 
f’qagħda dominanti ma jkun jagħmel l-ebda sens.

Emenda 2002
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal 
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki ta’ 
bdiewa, assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 

B’mod partikolari, l-ftehimiet, deċiżjonijiet 
u prattiki ta’ bdiewa, assoċjazzjonijiet ta’ 
bdiewa, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
assoċjazzjonijiet bħal dawn, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 ta’ dan ir-
Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna jew trattament ta’ prodotti 
agrikoli, sa kemm ma tiġix eskluża l-
kompetizzjoni, tkun preżunta li qed 
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hemm obbligu li jintalbu prezzijiet 
identiċi, sa kemm minħabba f’hekk ma 
tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi
tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

jippersegwi l-ksib tal-objettivi ddelineati 
fl-Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal 
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki ta’
bdiewa, assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet 
identiċi, sa kemm minħabba f’hekk ma 
tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

B’mod partikolari, l-ftehimiet, deċiżjonijiet 
u prattiki ta’ produtturi, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 ta’ dan ir-
Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli jew tal-implementazzjoni 
ta’ miżuri kollettivi mmirati lejn il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju 
ekonomiku, b’mod partikolari l-fond ta’ 
ekwalizzazzjoni li hemm riferiment għalih 
fl-Artikolu 109c, jitqiesu neċessarji għall-
ksib tal-objettivi  tal-Artikolu 39 tat-Trattat

Or. fr

Emenda 2004
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet 
identiċi, sa kemm minħabba f’hekk ma 
tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

B’mod partikolari, dawn li ġejjin jitqiesu 
neċessarji biex jinkisbu l-objettivi li hemm 
riferiment għalihom fl-Artikolu 39 tat-
Trattat: ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki 
miftiehmin mill-produtturi, jew ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 ta’ dan ir-
Regolament, li jikkonċernaw il-ksib tal-
objettivi skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, il-produzzjoni jew il-bejgħ ta’ 
prodotti agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet 
konġunti għall-ħażna, trattament jew 
ipproċessar ta’ prodotti agrikoli.

Or. it

Emenda 2005
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal 
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki ta’ 
bdiewa, assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 

B’mod partikolari, hu preżunt li jkun qed 
jippersegwixxu l-ksib tal-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat, tal-ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki, jew ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 ta’ dan ir-
Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
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agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet identiċi, 
sa kemm minħabba f’hekk ma tiġix eskluża 
l-kompetizzjoni jew ikun hemm periklu 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 39 
tat-Trattat.

għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet identiċi, 
sa kemm minħabba f’hekk ma tiġix eskluża 
l-kompetizzjoni jew ikun hemm periklu 
biex jintlaħqu l-objettivi prinċipali tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun ikkjarifikat jekk il-ftehimiet eċċ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi eċċ 
humiex preżunti li jissodisfaw l-objettivi tal-PAK kif definiti fl-Art. 39 tat-TFUE. Dan jisposta 
l-oneru tal-prova fuq il-KOM u jagħti aktar ċertezza tad-dritt lill-atturi agrikoli. Barra minn 
hekk, għandu jiġi aċċentwat li huma biss l-objettivi "prinċipali" tal-PAK li ma għandhomx 
jitqiegħdu fil-periklu.

Emenda 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-
Artikolu 107 ta’ dan ir-Regolament, li 
jikkonċernaw il-produzzjoni jew il-bejgħ 
ta’ prodotti agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet 
konġunti għall-ħażna, trattament jew 
ipproċessar ta’ prodotti agrikoli, u li bihom 
ma jkunx hemm obbligu li jintalbu 
prezzijiet identiċi, sa kemm minħabba 
f’hekk ma tiġix eskluża l-kompetizzjoni 
jew ikun hemm periklu biex jintlaħqu l-

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet identiċi, 
sa kemm minħabba f’hekk ma tiġix eskluża 
l-kompetizzjoni jew ikun hemm periklu 
biex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 39 
tat-Trattat.
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objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. es

Emenda 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-
Artikolu 106 ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-
Artikolu 107 ta’ dan ir-Regolament, li 
jikkonċernaw il-produzzjoni jew il-bejgħ 
ta’ prodotti agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet 
konġunti għall-ħażna, trattament jew 
ipproċessar ta’ prodotti agrikoli, u li bihom 
ma jkunx hemm obbligu li jintalbu 
prezzijiet identiċi, sa kemm minħabba 
f’hekk ma tiġix eskluża l-kompetizzjoni 
jew ikun hemm periklu biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, li jikkonċernaw il-produzzjoni jew 
il-bejgħ ta’ prodotti agrikoli jew l-użu ta’ 
faċilitajiet konġunti għall-ħażna, trattament 
jew ipproċessar ta’ prodotti agrikoli, u li 
bihom ma jkunx hemm obbligu li jintalbu 
prezzijiet identiċi, sa kemm minħabba 
f’hekk ma tiġix eskluża l-kompetizzjoni 
jew ikun hemm periklu biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

In line with the proposed amendment to Article 145, which seeks to make provisions on 
producer organisations and associations of such organisations.

Emenda 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



AM\907936MT.doc 123/168 PE492.804v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet 
identiċi, sa kemm minħabba f’hekk ma 
tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki ta’ bdiewa, 
assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli sa kemm minħabba f’hekk 
ma tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 2009
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat.

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-ksib tal-
objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament 
marbutin mal-ambjent, il-klima, is-saħħa 
u l-benessri tal-bhejjem, is-sigurtà tal-
ikel, is-sostenibilità u l-objettivi stabbiliti 
fl-Artikolu 39 tat-Trattat
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Or. en

Emenda 2010
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat.

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi prinċipali stabbiliti fl-Artikolu 39 
tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun ikkjarifikat li l-ftehimiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi eċċ li jkunu 
permessi, huma meħtieġa għall-ksib tal-objettivi “prinċipali” tal-PAK. Jekk il-kelma 
“prinċipali” ma kinitx inkluża, dan ikun ifisser li kull ftehima tkun teħtieġ li tkun neċessarja 
għall-ksib ta’ kull objettiv tal-PAK (din, tal-anqas, hija l-interpretazzjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja fil-ġurisprudenza eżistenti).

Emenda 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat.

L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi prinċipali stabbiliti fl-Artikolu 39 
tat-Trattat.

Or. en
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Emenda 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta titqies il-ħtieġa li tkun żgurata l-
implementazzjoni armonizzata tar-regoli 
ta’ kompetizzjoni tal-UE fis-settur 
agrikolu, il-Kummissjoni Ewropea 
tiżviluppa linji-gwida speċifiċi li jkollhom 
il-mira li jiffaċilitaw l-implementazzjoni, 
mill-awtoritajiet nazzjonali tal-
konkorrenza, tal-Artikoli 101 sa 106 tat-
Trattat għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki marbutin mal-produzzjoni tal-
prodotti agrikoli, jew il-kummerċ fl-istess. 

Or. en

Emenda 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teħid fil-kunsiderazzjoni tal-ħtieġa tal-
iżgurar tal-implementazzjoni armonizzata 
tar-regoli ta’ konkorrenza tal-UE fis-
settur agrikolu, il-Kummissjoni Ewropew 
jiżviluppa [fi żmien ... snin wara d-dħul 
ta’ dan ir-Regolament] linji-gwida 
speċifiċi li jkollhom il-mira li jiffaċilitaw 
l-implementazzjoni, mill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-konkorrenza, tal-Artikoli 
101 sa 106 tat-Trattat għall-ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki marbutin mal-
produzzjoni tal-prodotti agrikoli, jew il-
kummerċ fl-istess.
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Or. en

Emenda 2014
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 1/20031 japplika 
għall-eċċezzjonijiet mill-applikabilità tal-
Artikoli 101 sa 106 tat-Trattat kif preskritt 
f’dan ir-Regolament. L-eċċezzjonijiet 
possibbli dwar il-ftehimiet bejn l-impriżi 
agrikoli jkunu trattati skont il-
kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 
101(3) tat-Trattat.
__________________
1 ĠU L 1, 4.1.2003,p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandard kurrenti fil-politika ta' konkorrenza hu li l-impriżi jagħmlu "awto-valutazzjoni" 
dwar il-legalità tal-ftehimiet li jissottoskrivu. Id-dettalji ta’ din il-proċedura ta’ "awto-
valutazzjoni” huma preskritti fir-Regolament 1/2003. Il-vantaġġ tal-proċedura tal-awto-
valutazzjoni hu li ttaffi l-piż tax-xogħol tal-Kummissjoni. Nipproponu li dan l-istess approċċ 
għall-ftehimiet tal-organizzazzjonijiet interbrankali (ara l-emenda tagħna għall-Art. 145).

Emenda 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) 
tat-Trattat ma japplikax għal ftehimiet fil-
katina tal-provvista tal-ikel u b’hekk 
ikunu żgurati prezzijiet ġusti u raġonevoli 
għall-produtturi, li jqisu l-kostijiet 



AM\907936MT.doc 127/168 PE492.804v01-00

MT

magħmulin mill-produtturi b’rabta mas-
sostenibilità u mal-benessri tal-bhejjem.

Or. en

Emenda 2016
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tikkonsulta lill-Istati Membri u 
tisma' lill-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet 
tal- impriżi kkonċernati u kwalunkwe 
persuna oħra naturali jew legali li hi tqis 
xierqa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa unika, soġġett għal reviżjoni mill-
Qorti tal-Ġustizzja, biex tiddetermina, billi 
tadotta, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, Deċiżjoni li għandha 
tkun ippubblikata, liema ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki jissodisfaw il-
kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 1.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha timpenja ruħha 
li tistabbilixxi dan jew fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq it-talba ta' awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru jew ta' 
impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi 
interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandard kurrenti fil-politika ta' konkorrenza hu li l-impriżi jagħmlu "awto-valutazzjoni" 
dwar il-legalità tal-ftehimiet li jissottoskrivu. Id-dettalji ta’ din il-proċedura ta’ "awto-
valutazzjoni” huma preskritti fir-Regolament 1/2003. Il-vantaġġ tal-proċedura tal-awto-
valutazzjoni hu li ttaffi l-piż tax-xogħol tal-Kummissjoni. Nipproponu li dan l-istess approċċ 
għall-ftehimiet tal-organizzazzjonijiet interbrankali (ara l-emenda tagħna għall-Art. 145).

Emenda 2017
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2 għandha tagħti l-ismijiet tal-
partijiet u l-kontenut prinċipali tad-
deċiżjoni. Hija għandha tikkonsidra l-
interessi leġittimi tal-impriżi fil-
protezzjoni tas-sigrieti tan-negozju 
tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandard kurrenti fil-politika ta' konkorrenza hu li l-impriżi jagħmlu "awto-valutazzjoni" 
dwar il-legalità tal-ftehimiet li jissottoskrivu. Id-dettalji ta’ din il-proċedura ta’ "awto-
valutazzjoni” huma preskritti fir-Regolament 1/2003. Il-vantaġġ tal-proċedura tal-awto-
valutazzjoni hu li ttaffi l-piż tax-xogħol tal-Kummissjoni. Nipproponu li dan l-istess approċċ 
għall-ftehimiet tal-organizzazzjonijiet interbrankali (ara l-emenda tagħna għall-Art. 145).

Emenda 2018
Iratxe García Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi preċedenti, il-Kummissjoni 
tikkoordina l-azzjoni permezz ta’ 
awtoritajiet nazzjonali varji tal-
konkorrenza ħalli jkun żgurat li r-regoli 
tad-dritt tal-konkorrenza jkunu applikati 
u interpretati bl-aktar mod uniformi 
possibbli fis-setturi koperti minn dan ir-
Regolament u li jkunu osservati l-prinċipji 
tas-suq uniku. Għalhekk tkun tista’ 
tippubblika l-linji-gwida għall-aqwa 
prattika ħalli tassisti s-settur inkwestjoni u 
l-awtoritajiet varji. 
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Or. es

Emenda 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi preċedenti, il-Kummissjoni 
tikkoordina l-azzjoni permezz ta’ 
awtoritajiet nazzjonali varji tal-
konkorrenza ħalli jkun żgurat li r-regoli 
tad-dritt tal-konkorrenza jkunu applikati 
u interpretati bl-aktar mod uniformi 
possibbli fis-setturi koperti minn dan ir-
Regolament. Għalhekk tkun tista’ 
tippubblika l-linji-gwida għall-aqwa 
prattika ħalli tassisti s-settur inkwestjoni u 
l-awtoritajiet varji. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tad-dritt tal-konkorrenza kienu mfasslin għal suq perfett b’konkorrenza ħielsa.
Minħabba l-fatt li waħda mill-partijiet fin-negozjati għandha monopolju relattiv, ir-regoli tal-
konkorrenza ma għandhomx jintużaw biex ikunu inkoraġġiti d-diviżjonijiet bejn il-partijiet li 
jimpedixxu d-diversità fil-produzzjoni. Is-settur agrikolu għalhekk irid ikun eżenti mir-regoli 
ta’ konkorrenza Ewropej u d-deċiżjonijiet meħudin minn qabel għandhom ikunu magħmulin 
għal dawk is-sitwazzjonijiet u każijiet li tali eżenzjoni tkun tapplika għalihom.

Emenda 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi preċedenti, il-Kummissjoni 
tikkoordina l-azzjoni permezz ta’ 
awtoritajiet nazzjonali varji tal-
konkorrenza ħalli jkun żgurat li r-regoli 
tad-dritt tal-konkorrenza jkunu applikati 
u interpretati bl-aktar mod uniformi 
possibbli fis-setturi koperti minn dan ir-
Regolament u li jkunu osservati l-prinċipji 
tas-suq uniku. Għalhekk tkun tista’ 
tippubblika l-linji-gwida għall-aqwa 
prattika ħalli tassisti s-settur inkwestjoni u 
l-awtoritajiet varji. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti japplikaw ir-regoli tal-konkorrenza 
b’modi differenti. Billi f’suq wieħed l-istess regoli ma jistgħux jiġu applikati b’mod differenti 
f’postijiet differenti, il-Kummissjoni għandha taġixxi bħala koordinatur u garanti  tal-
applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli, filwaqt li tosserva u taċċetta wkoll l-awtonomija tal-varji 
awtoritajiet nazzjonali tal-konkorrenza.

Emenda 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi preċedenti, il-Kummissjoni 
timmonitorja l-azzjoni permezz ta’ 
awtoritajiet nazzjonali varji tal-
konkorrenza ħalli jkun żgurat li r-regoli 
tad-dritt tal-konkorrenza jkunu applikati 
u interpretati b’mod uniformi fis-setturi 
koperti minn dan ir-Regolament u li tali 
azzjoni tittieħed skont il-prinċipji tas-suq 
uniku. Għal dak il-fini, tippubblika l-linji-
gwida għall-aqwa prattika ħalli tassisti s-
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settur inkwestjoni u l-awtoritajiet varji. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittanta tipprevjeni d-distorsjonijiet tas-suq bħala riżultat meta r-regoli tal-
konkorrenza jiġu applikati b'mod differenti minn Stat Membru għal ieħor.

Emenda 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti, organizzazzjonijiet tal-
produtturi u assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi

Or. es

Emenda 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti, organizzazzjonijiet tal-
produtturi u assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittanta tiżgura li l-organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-produtturi jkunu jistgħu 
jingaġġaw ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki kkonċertati bl-istess mod bħal organizzazzjonijiet 
interbrankali. Għandha t-tir li ssaħħaħ ir-rwol tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u tal-
assoċjazzjonijiet ta’ tali organizzazzjonijiet.

Emenda 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għas-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, 
skont l-Artikolu 108(2) ta’ dan ir-
Regolament.

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, jew għall-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi rikonoxxuti skont l-
Artikolu 106 jew assoċjazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu
107 ta’ dan ir-Regolament li jkollhom l-
iskop li jwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament. 

Or. es

Emenda 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
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prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għas-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, 
skont l-Artikolu 108(2) ta’ dan ir-
Regolament.

prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108 ta’ dan ir-
Regolament, jew għall-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi rikonoxxuti skont l-
Artikolu 106 jew assoċjazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 
107 ta’ dan ir-Regolament li jkollhom l-
iskop li jwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi 
jippermettilhom jingaġġaw il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki kkonċertati bl-istess mod 
bħalma jagħmlu l-organizzazzjonijiet interbrankali.

Emenda 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għas-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, 
skont l-Artikolu 108(2) ta’ dan ir-
Regolament.

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għaż-żejt taż-żebbuġa u taz-
żebbuġ tal-ikel, skont l-Artikolu 108(2) ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 2027
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 144(2) 
jappliakw għal ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki kunċertati ta’ organizzazzjonijiet 
interbrankjali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandard kurrenti fil-politika ta' konkorrenza hu li l-impriżi jagħmlu "awto-valutazzjoni" 
dwar il-legalità tal-ftehimiet li jissottoskrivu. Id-dettalji ta’ din il-proċedura ta’ "awto-
valutazzjoni” huma preskritti fir-Regolament 1/2003. Il-vantaġġ tal-proċedura tal-awto-
valutazzjoni hu li ttaffi l-piż tax-xogħol tal-Kummissjoni.

Emenda 2028
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika biss 
sakemm:

imħassar

(a) il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma jkunu ġew notifikati lill-
Kummissjoni;
(b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi d-
dettalji kollha meħtieġa l-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ma 
tkunx sabet li l-ftehimiet, id-deċiżjonijiet 
jew il-prattiki miftiehma huma 
inkompatibbli mar-regoli Komunitarji.

Or. en
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Emenda 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi d-
dettalji kollha meħtieġa l-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ma 
tkunx sabet li l-ftehimiet, id-deċiżjonijiet 
jew il-prattiki miftiehma huma 
inkompatibbli mar-regoli Komunitarji.

b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi n-
notifika l-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, ma tkunx sabet li l-
ftehimiet, id-deċiżjonijiet jew il-prattiki 
miftiehma huma inkompatibbli mar-regoli 
Komunitarji.

Or. es

Emenda 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi d-
dettalji kollha meħtieġa l-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ma 
tkunx sabet li l-ftehimiet, id-deċiżjonijiet 
jew il-prattiki miftiehma huma 
inkompatibbli mar-regoli Komunitarji.

b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi n-
notifika l-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, ma tkunx sabet li l-
ftehimiet, id-deċiżjonijiet jew il-prattiki 
miftiehma huma inkompatibbli mar-regoli 
Komunitarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-għoti ta’ terminu ta' xahrejn għalbiex il-Kummissjoni tadotta l-pożizzjoni tagħha wara li 
tkun irċeviet id-dokumenti kollha, ikunu jipprevjeni lill-organizzazzjonijiet interbrankali milli 
jiffunzjonaw b’mod xieraq u jrendu l-proċess estremament burokratiku.
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Emenda 2031
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma ma jistgħux jidħlu fis-seħħ 
qabel ma jgħaddi l-perijodu msemmi fil-
paragrafu 2(b).

imħassar

Or. en

Emenda 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jistgħu joħolqu tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni li ma jkunx essenzjali għall-
kisba tal-objettivi tal-PAK segwiti mill-
attività tal-organizzazzjoni 
interprofessjonali;

(c) jistgħu joħolqu tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni li ma jkunx essenzjali għall-
kisba tal-objettivi prinċipali tal-PAK 
segwiti mill-attività tal-organizzazzjoni 
interprofessjonali;

Or. en

Emenda 2033
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet 
jew l-iffissar ta’ kwoti;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Billi l-proposta tħeġġeġ l-użu ta’ għodod strateġiċi u l-monitoraġġ tas-swieq (bħalma hu l-każ 
fis-settur tal-produzzjoni tal-ħalib), li għandhom impatt indirett fuq il-prezzijiet, u billi r-
riskju li tintlaqat il-konkorrenza huwa żgħir (billi l-Kummissjoni hija mgħarrfa dwar il-
ftehimiet qabelma dawn jidħlu fis-seħħ), il-projbizzjoni ex ante tal-iffissar tal-prezzijiet u l-
kwoti għandha titneħħa mill-Artikolu 145(4)(d).

Emenda 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet 
jew l-iffissar ta’ kwoti;

imħassar

Or. pt

Emenda 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet 
jew l-iffissar ta’ kwoti;

d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet 
jew l-iffissar ta’ kwoti ta’ produzzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-test għandu jagħmilha ċara li l-‘kwoti’ huma esklussivament ‘kwoti ta’ produzzjoni’.  Dan 
ikun aktar inlinja mar-Regolament singolu preżenti tas-CMO, li dejjem jesprimi l-kwoti ta’ 
produzzjoni f’termini ta’ kilogrammi (ħalib, zokkor, tabakk).

Emenda 2036
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
xahrejn li jissemma fil-paragrafu 2(b), il-
Kummissjoni ssib li l-kondizzjonijiet biex 
jiġi applikat il-paragrafu 1 ma ġewx 
sodisfatti, għandha, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni li 
tiddikjara li l-Artikolu 101 (1) tat-Trattat 
japplika għall-ftehim, għad-deċiżjoni jew 
għall-prattika miftiehma in kwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 2037
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dik id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
m’għandhiex tapplika qabel id-data tan-
notifika tagħha lill-organizzazzjoni 
interprofessjonali kkonċernata, sakemm 
dik l-organizzazzjoni interprofessjonali 
ma tkunx tatx informazzjoni mhux 
korretta jew tkun abbużat mill-eżenzjoni 
prevista fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2038
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fil-każ ta’ ftehimiet multiannwali, in-
notifika għall-ewwel sena għandha tkun 
valida għas-snin sussegwenti tal-ftehim. 
Madanakollu, f’dak il-każ, il-
Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew fuq talba ta’ Stat Membru ieħor, 
toħroġ riżultat ta’ inkompatibbiltà fi 
kwalunkwe ħin.

imħassar

Or. en

Emenda 2039
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 145 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fi kriżi, il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u 
l-prattiki kunċertati jistgħu jkunu 
implementati qabel ma l-Kummissjoni 
tkun tat l-opinjoni tagħha. Jekk, wara l-
iskadenza tal-perjodu ta’ xahrejn, il-
Kummissjoni ssib li l-kondizzjonijiet biex 
jiġi applikat il-paragrafu 1 ma ġewx 
sodisfatti, għandha, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni li 
tiddikjara li l-Artikolu 101 (1) tat-Trattat 
japplika għall-ftehim, għad-deċiżjoni jew 
għall-prattika miftiehma inkwestjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi, meta jkun hemm kriżi, id-deċiżjonijiet u l-ftehimiet interbrankali jeħtieġ ikunu 
implementati b'ħeffa, għandu jiżdied paragrafu addizzjonali għall-Artikolu 145.
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Emenda 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 149 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pagamenti nazzjonali għas-settur taz-
zokkor fil-Finlandja

Pagamenti nazzjonali għas-settur taz-
zokkor fil-Finlandja u fi Stati Membri 
oħrajn 

Or. es

Emenda 2041
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 149 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Finlandja tista’ tagħti pagamenti 
nazzjonali li jammontaw sa EUR 350 għal 
kull ettaru għal kull sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni lil dawk li jkabbru l-
pitravi.

Il-Finlandja tista’ tagħti pagamenti 
nazzjonali li jammontaw sa EUR 350 għal 
kull ettaru għal kull sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni lil dawk li jkabbru l-
pitravi sa l-aħħar tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020.

Or. fr

Emenda 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 149 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jipproduċu l-pitravi f’zoni 
fin-nofsinhar tal-44 parallel jistgħu wkoll 
jagħmlu pagamenti nazzjonali kull ettaru 
għal kull sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
lill-bdiewa li jkabbru l-pitravi.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kondizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi huma fatturi determinanti fil-produzzjoni tal-pitravi, l-
aktar f’zoni b’latitudnijiet aktar fit-tramuntana jew fin-nofsinhar miz-zona ewlenija ta' 
produzzjoni fl-Ewropa.

Emenda 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 149 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stati Membri li jipproduċu l-pitravi fin-
nofsinhar tal-44 parallel jistgħu wkoll 
jagħmlu pagamenti nazzjonali kull ettaru 
għal kull sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
lill-bdiewa li jkabbru l-pitravi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet naturali ta' dawk l-Istati Membri li jkabbru l-pitravi fin-nofsinhar tal-
parallel għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 152 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw dawk 
il-pagamenti permezz ta’ imposta fuq is-
settur konċernat jew bi kwalunkwe 
kontribuzzjoni oħra mis-settur privat.

L-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw dawk 
il-pagamenti mill-baġit nazzjonali, 
permezz ta’ imposta fuq is-settur konċernat 
jew bi kwalunkwe kontribuzzjoni oħra mis-
settur privat.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Tiswija lingwistika (tapplika għall-verżjoni Pollakka) u kjarifika.

Emenda 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 152 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna mill-Unjoni pprovduta skont l-
Artikolu 21, jagħtu pagamenti nazzjonali 
għall-finanzjament ta’ miżuri ta’ 
akkumpanjament meħtieġa biex l-iskema 
tal-Unjoni għall-provvista ta’ frott u 
ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u 
prodotti tal-banana tkun effikaċi kif 
ipprovdut fl-Artikolu 21(2).

L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna mill-Unjoni pprovduta skont l-
Artikolu 21, jagħtu pagamenti nazzjonali 
għall-finanzjament ta’ miżuri ta’ 
akkumpanjament meħtieġa biex l-iskema 
tal-Unjoni għall-provvista ta’ frott u 
ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u 
prodotti tal-banana tkun effikaċi kif 
ipprovdut fl-Artikolu 21(2). L-ammont 
totali tal-kofinanzjament ma jaqbiżx il-
100% tal-kostijiet annwalment inkorsi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat fl-Artikolu 152 li l-finanzjament nazzjonali mogħti oltre l-għajnuna tal-
Unjoni ġej mill-konfinanzjament li hemm riferiment għalih fl-Artikolu 21(4)(b), u li ma 
huwiex addizzjonali għall-baġit li jikkomprendi l-kontributi kemm tal-UE kemm dawk 
nazzjonali.

Emenda 2046
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Article 153 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 153a
Promozzjoni tal-bejgħ fis-settur tal-ħalib 
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u prodotti tal-ħalib
Stat Membru jista’ jimponi imposta 
promozzjonali fuq il-produtturi tiegħu tal-
ħalib f’dak li għandu x’jaqsam mal-
kwantitajiet kummerċjalizzati ta’ ħalib 
jew ekwivalenti tal-ħalib ħalli jiffinanzja 
l-miżuri billi promwovi l-konsum fl-
Unjoni, ikabbar is-swieq għall-ħalib u l-
lattiċibi u jtejjeb il-kwalità.

Or. de

Emenda 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Part V – Chapter -I (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU -I
Ġestjoni tar-riskju u tal-kriżi

Taqsima 1
Assikurazzjoni pubblika

Artikolu 153a
Assikurazzjoni agrikola pubblika

1. Titwaqqaf kema ta’ assikurazzjoni 
pubblika, iffinanzjata mill-baġit tal-
Unjoni, ħalli tiggarantixxi dħul bażiku 
għall-bdiewa milqutin minn avvenimenti 
estremi tal-klima jew każi oħrajn ta’ 
diżastru, kemm naturali kemm ikkawżati 
mill-bniedem, inklużi n-nirien forestali, il-
mard u l-infestazzjonijiet mill-pesti.  Din 
l-assikurazzjoni tagħti livell bażiku ta’ 
protezzjoni lill-bdiewa kollha fl-Istati 
Membri kollha.
2. L-assikurazzjoni agrikola pubblika 
tista’ tkun suddiviża f’assikurazzjoni tal-
azjenda agrikolu, assikurazzjoni kontra t-
telfien tad-dħul, assikurazzjoni fuq il-
bhejjem, u l-fondi ta’ kumpens.  
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3. L-eżistenza ta’ din l-assikurazzjoni tkun 
mingħajr preġudizzju għall-eżistenza ta’ 
skemi oħrajn speċifiċi ta’ assikurazzjoni 
fis-setturi partikolari li jkunu, bħalma 
hija l-assikurazzjoni fuq il-ħsad fis-settur 
vitikolu li hemm riferiment għaliha fl-
Artikolu 47.
4. Il-Kummissjoni tippreżenta proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar l-assikurazzjoni 
pubblika għall-agrikoltura fiż-żmien 
rikjest għalbiex tippermetti li r-
Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 
2014.

Or. pt

Emenda 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor 
li jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Soġġett għat-tieni subparagrafu u billi 
tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod effiċjenti 
u effikaċi kontra tfixkil sinifikanti fis-
swieq minħabba f’fatturi li jwasslu, jew 
hemm possibilità kbira li jwasslu żidiet 
serji fil-prezzijiet li jinżlu b’mod sinifikanti 
fi swieq interni jew esterni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri 
meħtieġa għas-settur konċernat, waqt li 
tħares kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Il-miżuri preskritti fl-ewwel subparagrafu 
jistgħu jkunu adottati biss jekk xi miżuri 
oħrajn skont dan ir-regolament ikunu 
jidhru insuffiċjenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti ġabra ta’ setgħat aktar koerenti lill-Kummissjoni ħalli tadotta miżuri 
eċċezzjonali fil-każ ta’ kriżi u tiżgura li s-salvagwardji inklużi fit-test kurrenti jinżammu.

Emenda 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra tfixkil fis-swieq 
ikkawżat minn żidiet fil-prezzijiet jew meta 
l-prezzijiet jinżlu b’mod sinifikanti fi swieq 
interni jew esterni, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Or. de

Emenda 2050
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni, żieda sostanzjali fil-kostijiet ta’ 
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jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

produzzjoni preskritti fl-Artikolu 7(2) jew 
minn kwalunkwe fattur ieħor li jolqot lis-
suq, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Or. fr

Emenda 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, inklużi dawk ikkawżati 
minn żieda fil-kostijiet ta’ produzzjoni, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tieħu l-miżuri meħtieġa għas-settur 
konċernat, waqt li tħares kwalunkwe 
obbligu li jirriżulta minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
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significativas de los precios de los productos agrarios.

Emenda 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew tnaqqis sinifikattiv fil-marġini 
tal-produttur jew minn kwalunkwe fattur 
ieħor li jolqot lis-suq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri 
meħtieġa għas-settur konċernat, waqt li 
tħares kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Or. en

Emenda 2053
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew tnaqqisiet sostanzjali fil-
marġini tal-produtturi jew minn 
kwalunkwe fattur ieħor li jolqot lis-suq, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
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għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tieħu l-miżuri meħtieġa għas-settur 
konċernat, waqt li tħares kwalunkwe 
obbligu li jirriżulta minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, fejn dik is-sitwazzjoni jkun 
hemm probabilità li tissokta jew 
tiddeterjora, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat u sakemm ma jkunx hemm xi 
miżuri oħrajn skont ir-Regolament li 
jkunu jidhru insuffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ biss f’emerġenza vera.

Emenda 2055
Christofer Fjellner
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Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, fejn dik is-sitwazzjoni jkun 
hemm probabilità li tissokta jew 
tiddeterjora, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat u sakemm ma jkunx hemm xi 
miżuri oħrajn skont ir-Regolament li 
jkunu jidhru insuffiċjenti.

Or. en

Emenda 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn fil-każijiet ta’ theddid ta’ tfixkil fis-
swieq imsemmi fl-ewwel subparagrafu, 
dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ 
urġenza li jesiġu hekk, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 161 ta' 
dan ir-Regolament għal atti delegati 
adottati skont dan il-paragrafu.

Fejn fil-każijiet ta’ tfixkil fis-swieq 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu, dan ikun 
meħtieġ għal raġunijiet ta’ urġenza li jesiġu 
hekk, għandha tapplika l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 161 ta' dan ir-
Regolament għal atti delegati adottati skont 
dan il-paragrafu.

Or. de
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Emenda 2057
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn fil-każijiet ta’ theddid ta’ tfixkil fis-
swieq imsemmi fl-ewwel subparagrafu, 
dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ 
urġenza li jesiġu hekk, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 161 ta' 
dan ir-Regolament għal atti delegati 
adottati skont dan il-paragrafu.

Fejn fil-każijiet ta’ theddid ta’ tfixkil fis-
swieq imsemmi fl-ewwel subparagrafu, 
dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ 
urġenza li jesiġu hekk, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 161 ta' 
dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-theddidiet ta’ tħarbit tas-suq jistgħu jinżammu ’l bogħod permezz ta’ atti ddelegati adottati 
skont il-proċedura urġenti kif hemm preskritt fl-Artikolu 161.

Emenda 2058
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ.

Dawn il-miżuri, li jistgħu jittieħdu ex ante 
jew ex post, jistgħu safejn u għaż-żmien 
meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw il-
kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien jew 
aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti skont 
dan ir-Regolament, jew jissospendu dazji 
ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika l-miżuri applikabbli kontra t-tħarbit tas-suq.
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Emenda 2059
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ.

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, inklużi r-
rifużjonijiet għall-esportazzjonijiet, jew 
jissospendu dazji ta’ importazzjoni 
għalkollox jew parzjalment, inkluż għal 
ċerti kwantitajiet jew perjodi skont kemm 
ikun meħtieġ.

Or. de

Emenda 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ.

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ, jew 
bl-għoti ta’ sostenn speċifiku lill-
produtturi ħalli jkunu mmitigati l-effetti 
ta’ tħarbit serju tas-suq. Fil-każ tas-settur 
tal-frott u l-ħaxix b’mod speċifiku, il-
Kummissjoni tattiva mekkaniżmu ta’ 
rtirar meta serji ta’ kondizzjonijiet, 
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elenkati fl-ewwel subparagrafu, jiġu 
reġistrati f’livell ta’ Komunità, ħalli jkun 
inkoraġġit l-irtirar tas-suq sinkronizzat 
bejn l-Istati Membri varji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sal-lum, is-settur tal-frott u l-ħaxix għadu ma kellux mekkaniżmu speċifiku biex jittratta t-
tħarbit tas-suq. L-esperjenza miksuba f’dawn l-aħħar snin fil-qafas tas-CMO għall-frott u l-
ħaxix uriet li huwa neċessarju mekkaniżmu speċifiku fil-livell tal-Komunità ħalli s-settur ikun 
jista’ jirrispondi għal tali tħarbit.

Emenda 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ.

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ, jew 
bl-għoti ta’ sostenn speċifiku lill-
produtturi ħalli jkunu mmitigati l-effetti 
ta’ tħarbit serju tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ingħata appoġġ speċifiku lill-produtturi f’okkażjonijiet preċedenti (bħalma ġara fil-kriżi tas-
settur tal-ħalib fl-2008-2009). Din il-possibilità għandha wkoll tkun preskritta fir-
Regolament.

Emenda 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tas-settur tal-frott u l-ħaxix b’mod 
speċifiku, il-Kummissjoni tattiva 
mekkaniżmu ta’ rtirar meta serji ta’ 
kondizzjonijiet, elenkati fl-ewwel 
subparagrafu, jiġu reġistrati f’livell ta’ 
Komunità, ħalli jkun inkoraġġit l-irtirar 
tas-suq sinkronizzat bejn l-Istati Membri 
varji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza miksuba f’dawn l-aħħar snin fil-qafas tas-CMO għall-frott u l-ħaxix uriet li 
huwa neċessarju mekkaniżmu speċifiku fil-livell tal-Komunità ħalli s-settur ikun jista’ 
jirrispondi għal tħarbit tas-suq.

Emenda 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għal prodotti 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 154 jippreskrivi l-possibilità ta’ azzjoni malajr u effikaċi fi żminijiet ta’ kriżijiet 
tas-suq li jkunu jheddu l-agrikoltura u t-trobbija tal-bhejjem.  Ma għandux ikun hemm 
eċċezzjonijiet.
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Emenda 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għal prodotti 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
japplikaw għal prodotti elenkati tal-
Anness I.

Or. pt

Emenda 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-miżuri li hemm riferiment għalihom 
fil-paragrafu 1 ikunu implementati 
mingħajr l-użu ta’ kofinanzjament mill-
Istati Membri.

Or. pt

Emenda 2066
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, regoli meħtieġa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu. Dawk ir-regoli jistgħu, 
b’mod partikolari, ikunu dwar il-
proċeduri u l-kriterji tekniċi. Dak l-att ta' 

imħassar
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implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. de

Emenda 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Article 154 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 154a
Miżuri kontra t-tħarbit fis-settur tal-frott 

u l-ħaxix
1. Minħabba fin-natura speċifiku u 
peribbli tal-frott u l-ħaxix, jitwaqqaf 
mekkaniżmu li jirrispondi għat-tħarbit 
serju tas-suq; dan jista’ jkun ikkawżat 
minn tnaqqisiet sinifikattivi fil-prezzijiet 
tas-suq intern li jkunu ġejjin minn tħassib 
dwar is-saħħa u kawżi oħrajn li jwassal 
għal waqgħat f’salt fid-domanda. 
2. Dan il-mekkaniżmu jkun esklussiv 
għall-prodott jew il-prodotti inkwestjoni, 
ikun ta’ applikazzjoni temporali limitata, 
reviżibbli, attivat awtomatikament u 
aċċessibbli għall-produtturi kollha fis-
settur.
3. Ikun jinkludi l-miżuri elenkati fil-punti 
(a), (b) u (c) tal-Artikolu 31(2) ta’ dan ir-
Regolament, imma dawn ikunu 
indipendenti mill-ġestjoni tal-fondi 
operattivi użati mill-organizzjonijiet 
rikonoxxuti tal-produtturi tal-frott u l-
ħaxix. 
4. L-Unjoni tiffinanzja 100% tan-nefqa 
għall-miżuri kkontemplata fil-paragrafi 1 
u 2 ta’ dan l-Artikolu.
5. L-operazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ 
kriżijiet serji jkunu rregolati mill-
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mekkaniżmi stabbiliti għall-miżuri ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet skont il-qafas tal-
programmi operattivi.  Dawk milqutin li 
ma jkunux membri ta’ organizzazzjoni 
tal-produtturi jikkonkludi ftehimiet għall-
fini tal-koordinazzjoni tal-operazzjoni tal-
ġestjoni tal-kriżijiet, li fihom l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
jiftiehmu li 10% tas-sostenn jitqiegħed fil-
ġenb ħalli jkopri l-kostijiet tal-ġestjoni.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 ħalli tapplika l-miżuri 
elenkati fil-paragrafi 1 sa 2 ta’ dan l-
Artikolu.
7. Fuq talba tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implementazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali. Il-Kummissjoni tiżgura li l-
pubblika jkun infurmat meta tali miżuri 
jiddaħħlu u jkun magħmul konxju mill-
prodotti, oqsma u ammont ta’ sostenn 
inkwestjoni. Fil-każ ta’ distribuzzjoni 
libera, l-ammont ta’ sostenn ikun 
aġġustat. It-tmiem tal-perijodu ta’ kriżi 
jkun ukoll determinat, permezz ta’ att ta’ 
implementazzjoni, ladarba l-każ ta’ 
tħarbit serju tas-suq jintemm. L-atti ta' 
implementazzjoni jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi għall-ġestjoni tal-prevenzjoni u tal-kriżijiet preskritti fir-regoli kurrenti tal-
Komunità dwar il-frott u l-ħaxix ma rnexxielhomx jikkontroll il-kriżijiet rikorrenti tas-suq 
f'dawn l-aħħar snin.  Għandu jkun hemm dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament ħalli l-
Komunità tkun tista' tirrispondi kmieni u malajr għal kriżijiet gravi.

Emenda 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 155 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri dwar mard tal-annimali u telf ta’ 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji
għas-saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-
pjanti

Miżuri dwar mard u l-pesti tal-annimali u 
l-pjanti u telf ta’ fiduċja tal-konsumaturi 
minħabba riskji għas-saħħa pubblika, tal-
annimali jew tal-pjanti

Or. es

Emenda 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri dwar mard tal-annimali u telf ta’ 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-
pjanti

Miżuri dwar il-pesti, mard tal-annimali u 
tal-pjanti u telf ta’ fiduċja tal-konsumaturi 
minħabba riskji għas-saħħa pubblika, tal-
annimali jew tal-pjanti

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pesti u l-mard tal-pjanti għandhom ikunu koperti mill-punt (a) tal-paragrafu 1, billi r-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ marbutin magħhom għandhom impatt terġa' akbar mit-tħarbit 
tas-suq riżultanti minn telfien tal-kunfidenza tal-konsumatur minħabba fir-riskji pubbliċi, 
animali jew veġetali. It-titolu tal-artikolu għandu għalhekk jinbidel.

Emenda 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri dwar mard tal-annimali u telf ta’ Miżuri dwar mard tal-annimali jew tal-
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fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-
pjanti

pjanti u telf ta’ fiduċja tal-konsumaturi 
minħabba riskji għas-saħħa pubblika, tal-
annimali jew tal-pjanti

Or. fr

Emenda 2071
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont it-termini tal-
Artikolu 160 ħalli tieħu miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Or. de

Emenda 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Or. es

Emenda 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-ħtieġa għall-Kummissjoni li, permezz ta’ att ta’ implementazzjoni, 
tieħu l-miżuri relevanti. Il-bidla mdaħħla minn din l-emenda toffri lill-Istati Membri garanziji 
akbar, l-aktar billi l-miżuri mniżżlin f’dan l-artikolu għandhom ikunu implementati mill-Istat 
Membru kkonċernat.

Emenda 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ għas-suq milqut:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura ġabra koerenti ta’ setgħat għall-Kummissjoni u s-salvagwardji eżistenti 
żżommhom operattivi.

Emenda 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għas-suq milqut biex jitqiesu 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-Unjoni u 

a) għas-suq milqut biex jitqiesu 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-Unjoni u 
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f’pajjiżi terzi li jistgħu jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ miżuri biex jikkumbattu t-
tixrid ta’ mard f’annimali, u

f’pajjiżi terzi li jistgħu jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ miżuri biex jikkumbattu t-
tixrid tal-pesti u ta’ mard f’annimali u l-
pjanti, u

Or. es

Emenda 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għas-suq milqut biex jitqiesu 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi li jistgħu jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ miżuri biex jikkumbattu t-
tixrid ta’ mard f’annimali, u

a) għas-suq milqut biex jitqiesu 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi li jistgħu jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ miżuri biex jikkumbattu t-
tixrid tal-pesti u ta’ mard f’annimali u tal-
pjanti, u

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pesti u l-mard tal-pjanti għandhom ikunu koperti mill-punt (a) tal-paragrafu 1, billi r-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ marbutin magħhom għandhom impatt terġa' akbar mit-tħarbit 
tas-suq riżultanti minn telfien tal-kunfidenza tal-konsumatur minħabba fir-riskji pubbliċi, 
animali jew veġetali.

Emenda 2077
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

imħassar
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Or. de

Emenda 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għas-setturi li ġejjin:

Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1  
japplikaw għall-prodotti agrikoli kollha 
elenkati fl-Anness I, bl-eċċezzjoni tal-
miżuri meħudin biex ikun ikkumbattut it-
tifrix tal-mard fl-annimali, li japplika 
għas-setturi li ġejjin:

Or. es

Emenda 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) patata;
(f b) ċereali;
(f c) żrieragħ taż-żejt;
(f d) ħxejjex bil-proteini;

Or. en

Emenda 2080
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) patata;
(f b) ċereali;
(f c) żrieragħ taż-żejt;
(f d) ħxejjex bil-proteini;

Or. en

Emenda 2081
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) patata;
(f b) ċereali;
(f c) żrieragħ taż-żejt;
(f d) ħxejjex bil-proteini;

Or. en

Emenda 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) laħam tal-fenek.

Or. es

Emenda 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) laħam tal-fenek.

Or. es

Emenda 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 li huma relatati mat-telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika jew tal-pjanti 
għandhom japplikaw ukoll għall-prodotti 
agrikoli l-oħra kollha għajr għal dawk 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

imħassar

Or. es

Emenda 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 li huma relatati mat-telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika jew tal-pjanti 
għandhom japplikaw ukoll għall-prodotti 
agrikoli l-oħra kollha għajr għal dawk 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 li huma relatati mat-telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika jew tal-pjanti 
għandhom japplikaw ukoll għall-bajd u t-
tjur.
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Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu ma għandux ikun wiesa’ daqskemm qed tipproponi l-Kummissjoni. Is-setturi li 
għandu jkun hemm riferiment għalihom huma dawk tal-bajd u tal-laħam tat-tiġieġ, kif inhu l-
każ il-lum.

Emenda 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
sanitarji u veterinarji malajr biex jeqred il-
mard, u biss sa fejn u sa kemm ikun 
strettament meħtieġ biex jappoġġa s-suq 
konċernat.

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
relevanti fitosanitarji jew sanitarji u 
veterinarji malajr biex jeqred il-pesti jew il-
mard, u biss sa fejn u sa kemm ikun 
strettament meħtieġ biex jappoġġa s-suq 
konċernat.

Or. es

Emenda 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
sanitarji u veterinarji malajr biex jeqred il-
mard, u biss sa fejn u sa kemm ikun 
strettament meħtieġ biex jappoġġa s-suq 

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
relevanti fitosanitarji jew sanitarji u 
veterinarji malajr biex jeqred il-pesti jew il-
mard, u biss sa fejn u sa kemm ikun 
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konċernat. strettament meħtieġ biex jappoġġa s-suq 
konċernat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pesti u l-mard tal-pjanti għandhom ikunu koperti mill-punt (a) tal-paragrafu 1, billi r-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ marbutin magħhom għandhom impatt terġa' akbar mit-tħarbit 
tas-suq riżultanti minn telfien tal-kunfidenza tal-konsumatur minħabba fir-riskji pubbliċi, 
animali jew veġetali.

Emenda 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1.

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % u 100 % 
rispettivament tal-infiq imġarrab mill-Istati 
Membri għall-miżuri msemmija fil-punti 
(a) u (b) tal-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kkontemplati fil-punt (b) tal-paragrafu 1ma humiex l-istess bħal dawk li hemm skont 
il-fond veterinarju jew il-miżuri tas-suq li għandhom ikunu applikati fil-każ ta' mard animali 
jew veġetali (li t-tnejn li huma huma kkofinanzjati). Il-miżuri fil-punt (b) japplikaw għal meta 
jfaqqa’ l-mard; hemm preċedenti ċari ta’ meta kriżi marbuta ma’ marda animali tkun laqtet 
pajjiżi li fihom il-marda lanqas ma tkun ġiet iddikjarata (ngħidu aħna, l-influwenza tal-
għasafar fl-2006).

Emenda 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1.

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % u 100 % 
rispettivament tal-infiq imġarrab mill-Istati 
Membri għall-miżuri msemmija fil-punti 
(a) u (b) tal-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-Komunità għandha jiffinanzja il-100% tal-miżuri preskritti fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kif inhu l-każ b’miżuri eċċezzjonali oħrajn. Il-miżuri ma jistgħux ikunu mqabblin 
ma’ dawk skont il-fond veterinarju jew il-miżuri tas-suq li jridu jkunu applikati fil-każ ta’
mard animali u veġetali (li t-tnejn li huma huma kkofinanzjati).

Emenda 2090
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1.

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 80 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1.

Or. bg

Emenda 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 60 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
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msemmija paragrafu 1. msemmija paragrafu 1.

Or. pl

Emenda 2092
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq 
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1.

L-Unjoni għandha tipprovdi finanzjament 
parzjali ekwivalenti għal 50 % tal-infiq
imġarrab mill-Istati Membri għall-miżuri 
msemmija paragrafu 1. Dawn il-miżuri 
jistgħu jinkludu vantaġġi fiskali jew self 
preferenzjali mogħti lill-bdiewa li jkunu 
ffinanzjati skont ir-Regolament [dwar l-
Iżvilupp Rurali].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tinkludi xi miżuri li jintużaw ta’ spissa mill-Istati Membri biex jikkompensaw lill-
bdiewa milqutin mill-mard animali jew mill-pesta tal-pjanti.

Emenda 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 70 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
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dwiefer. dwiefer.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-titjib tal-kofinanzjament  jippermetti respons aħjar u aktar effettiv għall-kriżijiet, filwaqt li 
jiżgura kondizzjonijiet l-istess għall-produtturi kollha f’kull Stat Membru.

Emenda 2094
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
dwiefer.

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
dwiefer u l-iżradikar tal-mard li hemm 
riferiment għalih fil-programmi approvati 
għal kull Stat Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-programmi għat-taqbida, il-prevenzjoni u l-iżradikar tal-mard rikonoxxut tal-annimali li 
għandhom ikunu milqutin mill-programmi li jkunu fis-seħħ fl-Istati Membri għandhom ikunu 
soġġetti għall-istess arranġamenti bħall-miżuri meħudin biex tkun missielta l-marda tas-
saqajn u d-dwiefer u għandhom jirċievu finanzjament tal-UE li jkun ekwivalenti għal 60%.


