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Emenda 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II  – Kapitolu Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU II
KAPITOLU Ia

Regolament ta' produzzjoni
Artikolu 100a

Kwoti fis-settur tal-ħalib
1. Is-sistema eżistenti dwar il-kwota tal-
produzzjoni tal-ħalib għandha tibqa' fis-
seħħ wara l-2015. Il-kwoti għandhom jiġu 
aġġustati, malajr kemm jista' jkun, skont 
il-ħtiġijiet tal-Istati Membri u l-livelli 
stallati relattivi tagħhom ta' kapaċità ta' 
produzzjoni. 
2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar kwoti 
nazzjonali tal-ħalib, aġġustati kif 
ipprovdut fil-paragrafu 1; il-perjodu ta' 
żmien għandu jkun tali li jippermetti li r-
Regolament jidħol fis-seħħ fl-
1 ta' Lulju 2014.

Artikolu 100b
Drittijiet dwar il-koltivazzjoni tad-dwieli

1. Is-sistema eżistenti dwar id-drittijiet tal-
koltivazzjoni fis-settur tal-inbid għandha 
tibqa' fis-seħħ wara l-2015.
2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
ħtieġa għal kull aġġustament u 
adattament lis-sistema attwali u għandha 
tissottometti proposta għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi arranġamenti speċjali għar-
reġjuni fejn it-tkabbir tad-dwieli huwa l-
attività ewlenija tagħhom bl-għan li jiġu 
ppreservati l-karatteristiċi distinti tal-
prodotti tad-dwieli ta' dawk ir-reġjuni; il-
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perjodu ta' żmien għandu jkun tali li 
jippermetti li r-Regolament jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju 2014. 

Artikolu 100c
Kwoti fis-settur taz-zokkor

1. Is-sistema eżistenti dwar il-kwoti fis-
settur taz-zokkor għandha tibqa' fis-seħħ 
wara l-2015. Il-kwoti għandhom jiġu 
aġġustati, malajr kemm jista' jkun, skont 
il-livelli ta' kapaċità ta' produzzjoni 
stallati u/jew potenzjali relattivi tal-Istati 
Membri. 
2. Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar kwoti 
nazzjonali fis-settur taz-zokkor, aġġustati 
kif ipprovdut fil-paragrafu 1; il-perjodu 
ta' żmien għandu jkun tali li jippermetti li 
r-Regolament jidħol fis-seħħ fl-
1 ta' Lulju 2014.

Artikolu 100d
Setturi oħra

1. Sal-1 ta' Lulju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti studju ta' impatt 
dwar id-diskontinwazzjoni tar-regolament 
u l-istrumenti ta' distribuzzjoni li 
japplikaw għall-produzzjoni fis-setturi l-
oħra fl-Istati Membri.
2. Abbażi tar-riżultati tal-istudju msemmi 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha, 
fi żmien xieraq, tissottometti proposti li 
jistabbilixxu sistemi ta' kwoti f'setturi 
oħra, fejn dan ikun neċessarju sabiex 
jippermettu li l-produzzjoni tinxtered 
b'mod ugwali fl-Istati Membri, 
b'kunsiderazzjoni tal-possibilitajiet 
individwali u l-potenzjal tagħhom filwaqt 
li jippermettu ambitu għall-iżvilupp 
differenzjat fl-Istati Membri b'defiċits 
ogħla fis-setturi kkonċernati. 

Or. pt
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Emenda 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Parti 2 – titolu 2 – kapitolu 2 – taqsima 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MIŻURI SPEĊIFIĊI

Or. es

Emenda 1418
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100 a
Tul ta' żmien u istituzzjoni mill-ġdid tal-

kwota
Ħlief għall-Artikolu 101 (1), (2b), (2d) u 
(2e), u l-Artikolu 101a, din it-taqsima 
għandha tapplika sat-tmiem tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020.
L-Istati Membri, li bi qbil mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 320/2006 ċedew il-kwota tagħhom, 
għandhom ikunu allokati kwota 
ekwivalenti għal dak li ċedew jekk ir-
reġim jiġi estiż sat-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati li jikkonċernaw il-
kundizzjonijijiet li skonthom Stat Membru 
jista' jerġa' jistitwixxi l-kwota tiegħu.

Or. en
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Emenda 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a
Tul ta' żmien

Ħlief għall-Artikolu 101 (1), (2b), (2d) u 
(2e), u l-Artikolu 101a, din it-Taqsima 
għandha tapplika biss sat-tmiem tas-sena 
ta’ kummerċjalizzazzjoni 2019/2020.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għall-emendi kollha f’din it-taqsima, din hija l-inklużjoni u t-twettiq tal-iskema tal-kwoti taz-
zokkor (u l-Artikoli relatati meħtieġa) hekk kif stabbilit fil-proposta għal Regolament 
(2010)799 li tallinja l-OKS Unika mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona. Madankollu, 
mekkaniżmu għall-klassifikazzjoni mill-ġdid awtomatika taz-zokkor barra l-kwota bħala 
zokkor tal-kwota ġie nkluż fl-Artikolu 101l(e) sabiex jipprevjeni jew jiġġestjona tensjonijiet 
fuq is-suq.

Emenda 1420
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a
Tul ta' żmien

Din it-taqsima għandha tapplika mill-bidu 
tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2015/2016 għaz-zokkor fl-
1 ta' Ottubru 2015. Ħlief għall-
Artikolu 101, paragrafu 1, subparagrafu 
1, 2b, 2d u 2e, u l-Artikolu 101a, din it-
taqsima għandha tapplika sat-tmiem tas-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 
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għaz-zokkor fit-30 ta' Settembru 2020.

Or. pl

Emenda 1421
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a
Tul ta' żmien

Din it-taqsima għandha tapplika mis-sena 
ta' kummerċjalizzazzjoni 2015/2016 li 
tibda fl-1 ta' Ottubru 2015. Ħlief għall-
Artikolu 101 paragrafu 1, subparagrafi 1, 
2b, 2d u 2e u l-Artikolu 101a, din it-
Taqsima għandha tapplika sat-tmiem tas-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2019/2020, 
jiġifieri sat-30 ta' Settembru 2020.

Or. fr

Emenda 1422
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a
Tul ta' żmien

Din it-taqsima għandha tapplika mill-bidu 
tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2015/2016 għaz-zokkor fl-
1 ta' Ottubru 2015. Ħlief għall-
Artikolu 101 101 paragrafu 1, 
subparagrafi 1, 2b, 2d u 2e u l-
Artikolu 101a, din it-taqsima għandha 
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tapplika sat-tmiem tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 għaz-
zokkor fit-30 ta' Settembru 2020. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tevita kull lakuna li tista' tinqala' (skont meta jsir fis-seħħ 
[COM(2011)626] ) fl-implimentazzjoni tad-deċiżjoni politika meħuda fir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 biex jinżamm ir-reġim taz-zokkor sat-30 ta' Settembru 2015, L-għan tagħha 
hu li tevita sitwazzjoni fejn sena waħda ta' kummerċjalizzazzjoni tkun irregolata minn żewġ 
oqsfa legali.

Emenda 1423
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101 imħassar
Ftehimiet dwar setturi taz-zokkor

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' 
konsenja għal abel iż-żriegħ, għandhom 
ikunu rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.
2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur taz-zokkor, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 dwar il-kundizzjonijiet tal-
ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 1424
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' 
konsenja għal abel iż-żriegħ, għandhom 
ikunu rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' 
konsenja għal abel iż-żriegħ, għandhom 
ikunu rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. Ir-reġim attwali tal-kwoti taz-zokkor 
tal-UE għandu jiġi estiż għat-tmiem tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2019-2020, 
biz-zokkor mhux tal-kwota 
awtomatikament innominat mill-ġdid 
bħala zokkor tal-kwota.

Or. en

Emenda 1426
Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' 

1. Ir-reġim attwali tal-kwoti taz-zokkor 
tal-UE għandu jiġi estiż għat-tmiem tas-
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konsenja għal abel iż-żriegħ, għandhom 
ikunu rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2030, biz-
zokkor mhux tal-kwota awtomatikament 
innominat mill-ġdid bħala zokkor tal-
kwota.

Or. en

Emenda 1427
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' 
konsenja għal abel iż-żriegħ, għandhom 
ikunu rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. It-termini għax-xiri ta' pitravi u 
kannamieli għandhom ikunu rregolati 
minn ftehimiet fi ħdan il-qasam konklużi 
bejn dawk li jkabbru din il-materja prima
fl-Unjoni u l-impriżi taz-zokkor tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1428
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' konsenja 
għal abel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-kuntratti ta' konsenja 
għal qabel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamiela fl-Unjoni jew, 
f'isimhom, organizzazzjonijiet li 
jappartjenu fihom, u impriżi taz-zokkor fl-
Unjoni, jew, f'isimhom, 
organizzazzjonijiet li jappartjenu fihom. 
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Sat-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020, fit-
30 ta' Settembru 2020, dawn il-ftehimiet 
għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2a, Anness 
IIId u t-taqsima Ia, punt 11 tal-Anness II.

Or. fr

Emenda 1429
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' konsenja 
għal abel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-kuntratti ta' konsenja 
għal qabel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamiela fl-Unjoni jew, 
f'isimhom, organizzazzjonijiet li 
jappartjenu fihom, u impriżi taz-zokkor fl-
Unjoni, jew, f'isimhom, l-
organizzazzjonijiet li jappartjenu fihom.

Huma għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-Anness IIId, 
paragrafu 2a [C1] u l-Anness II, Parti Ia, 
punt 11[C2] sat-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 għaz-
zokkor fit-30 ta' Settembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel subparagrafu għandu japplika kemm għal qabel kif ukoll għal wara l-2020 sabiex 
jiġu żgurati li t-termini għax-xiri tal-pitravi u l-kannamiela, inklużi kuntratti ta' konsenja għal 
qabel iż-żriegħ, jibqgħu obbligatorji għas-settur taz-zokkor. Madankollu, it-tieni 
subparagrafu m'għandux japplika wara t-tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 
għaz-zokkor fit-30 ta' Settembru 2020 għaliex fl-annessi hemm ċerti termini u kundizzjonijiet 
dwar l-OKS unika tal-UE għaz-zokkor, inkluża s-sistema tal-kwota.
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Emenda 1430
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' konsenja 
għal abel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-kuntratti ta' konsenja 
għal qabel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamiela jew 
organizzazzjonijiet li jappartjenu fihom u 
li qed jaġixxu f'isimhom, u impriżi taz-
zokkor fl-Unjoni, bejn dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamiela jew 
organizzazzjonijiet li jappartjenu fihom u 
li qed jaġixxu f'isimhom. Huma 
għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2a, tal-
Anness IIId u l-Anness II, Parti Ia, punt 
11 sat-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 għaz-
zokkor fit-30 ta' Settembru 2020.

Or. pl

Emenda 1431
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-ftehimiet ta' konsenja 
għal abel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk fl-Unjoni li 
jkabbru l-pitravi u l-kannamiela u impriżi 
taz-zokkor fl-Unjoni.

1. It-termini għax-xiri ta’ pitravi u 
kannamiela, inklużi l-kuntratti ta' konsenja 
għal qabel iż-żriegħ, għandhom ikunu 
rregolati bi ftehimiet bil-miktub fil-
kummerċ konklużi bejn dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamiela fl-Unjoni jew, 
f'isimhom, organizzazzjonijiet li 
jappartjenu fihom, u impriżi taz-zokkor fl-
Unjoni u għandhom jikkonformaw mad-
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dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2a, l-
Anness IIId u t-taqsima Ia, punt 11 tal-
Anness II.

Or. fr

Emenda 1432
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-ftehim interprofessjonali u l-
kuntratti ta' konsenja għandhom 
jikkonformaw mal-paragrafu 3 u ma' 
termini ta' xiri li għandhom ikunu 
determinati mill-Kummissjoni, b'mod 
partikolari rigward il-kondizzjonijiet li 
jirregolaw ix-xiri, il-konsenja, l-
akkwiżizzjoni u l-ħlas tal-pitravi.

Or. en

Emenda 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur taz-zokkor, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 dwar il-kundizzjonijiet tal-
ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en
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Emenda 1434
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur taz-zokkor, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 dwar il-kundizzjonijiet tal-
ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 1435
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur taz-zokkor, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 dwar il-kundizzjonijiet tal-
ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. fr

Emenda 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-kuntratti ta’ kunsinna, għandha 
ssir distinzjoni skont jekk il-kwantitajiet 
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taz-zokkor li għandhom ikunu 
mmanifatturati mill-pitravi humiex:
a) kwota taz-zokkor; jew
b) zokkor barra mill-kwota.

Or. es

Emenda 1437
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-kuntratti ta’ kunsinna, għandha 
ssir distinzjoni skont jekk il-kwantitajiet 
taz-zokkor li għandhom ikunu 
mmanifatturati mill-pitravi humiex:
(a) kwota taz-zokkor;
(b) zokkor barra mill-kwota.

Or. en

Emenda 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Kull impriża taz-zokkor għandha 
tagħti lill-Istat Membru li fih tipproduċi z-
zokkor din l-informazzjoni li ġejja:
a) il-kwantitajiet ta' pitravi msemmijin fil-
punt (a) tal-paragrafu 2a, li għalihom 
huma kkonkludew kuntratti ta' konsenja 
ta' qabel iż-żriegħ u li l-kontenut taz-
zokkor li fuqu huma bbażati dawk il-
kuntratti;
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b) l-ammont stmat tal-produzzjoni 
korrispondenti.
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu 
informazzjoni addizzjonali.

Or. es

Emenda 1439
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. Kull impriża taz-zokkor għandha 
tagħti lill-Istat Membru li fih tipproduċi z-
zokkor l-informazzjoni li ġejja:
(a) il-kwantitajiet ta’ pitravi msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 3, li għalihom 
huma kkonkludew kuntratti ta’ kunsinna 
ta’ qabel iż-żrigħ u l-kontenut taz-zokkor 
li fuqu huma bbażati dawk il-kuntratti;
(b) l-ammont stmat tal-produzzjoni 
korrispondenti.
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu 
informazzjoni addizzjonali.

Or. en

Emenda 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-impriżi taz-zokkor li ma ffirmawx 
kuntratti ta’ konsenja ta’ qabel iż-żriegħ 
bil-prezz minimu għall-pitravi tal-kwota 
skont l-Artikolu 101g, għal kwantità ta’ 
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pitravi li tkun daqs iz-zokkor li għalih 
għandhom kwota, aġġustat, skont il-każ, 
bil-koeffiċjent għall-irtirar preventiv 
stabbilit skont l-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 101d(2), jeħtieġ li jħallsu mill-
inqas il-prezz minimu għall-pitravi tal-
kwota għall-pitravi kollu li huma 
jipproċessaw f'zokkor.

Or. es

Emenda 1441
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 c. L-impriżi taz-zokkor li ma ffirmawx 
kuntratti ta' konsenja ta' qabel iż-żriegħ 
fil-prezz minimu għall-pitravi tal-kwota 
għal kwantità ta' pitravi ekwivalenti għaz-
zokkor tal-kwota tagħhom għandhom 
ikunu meħtieġa jħallsu tal-inqas il-prezz 
minimu għall-pitravi ta' kwota għall-
pitravi kollha li huma jipproċessaw 
f'zokkor.

Or. en

Emenda 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. Suġġetti għall-approvazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, ftehimiet 
interprofessjonali fi ħdan il-qasam jistgħu 
jidderogaw mill-paragrafi 2a, 2b u 2c.
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Or. es

Emenda 1443
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101f
2 d. Suġġetti għall-approvazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, ftehimiet 
interprofessjonali jistgħu jidderogaw mill-
paragrafi 3 u 4.

Or. en

Emenda 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Jekk ma jkun jeżisti ebda ftehim fi 
ħdan il-qasam, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jieħu l-passi meħtieġa 
li jkunu kompatibbli ma’ dan ir-
Regolament sabiex iħares l-interessi tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. es

Emenda 1445
Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2e (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. Jekk ma jkun jeżisti ebda ftehim fi 
ħdan il-qasam, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jieħu l-passi meħtieġa 
li jkunu kompatibbli ma’ dan ir-
Regolament sabiex iħares l-interessi tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101a
Rapportar ta' prezzijiet fis-suq taz-zokkor
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni stipulata fl-
Artikolu 162(2), twaqqaf sistema ta’ 
informazzjoni dwar il-prezzijiet użati fis-
suq taz-zokkor, li tinkludi sistema ta’ 
pubblikazzjoni tal-livelli tal-prezzijiet għal 
dan is-suq.
Is-sistema għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni ppreżentata minn impriżi li 
jipproduċu zokkor abjad jew minn 
operaturi oħra involuti fil-kummerċ taz-
zokkor. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
trattata bħala kunfidenzjali.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni ppubblikata ma 
tippermettix l-identifikazzjoni tal-prezzijiet 
ta' impriżi jew operaturi individwali.

Or. es
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Emenda 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101b
Rifużjoni tal-produzzjoni

1. Tista' tingħata rifużjoni fuq il-
produzzjoni sat-tmiem tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 għall-
prodotti tas-settur taz-zokkor elenkati fil-
punti (b) sa (e) tal-Parti III tal-Anness I 
jekk iz-zokkor żejjed jew iz-zokkor 
importat, l-isoglukożju żejjed jew il-ġulepp 
tal-inulina żejjed mhux disponibbli bi 
prezz korrispondenti mal-prezz dinji 
għall-manifattura tal-prodotti msemmijin 
fl-Artikolu 101m(2)(b) u (c).
2. Ir-rifużjonijiet għall-produzzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 
ffissati mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).
3. Sabiex jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
tas-suq taz-zokkor barra mill-kwota fl-
Unjoni, il-Kummissjoni tista', permezz ta' 
atti delegati adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 160, 
tiddefinixxi l-kundizzjonijiet għall-għoti 
ta’ rifużjonijiet għall-produzzjoni 
msemmija f’din it-taqsima.

Or. es

Emenda 1448
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101d
Irtirar taz-zokkor

1. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
rimedjati s-sitwazzjonijiet ta’ produzzjoni 
żejda determinati fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista, u 
b’kunsiderazzjoni tal-obbligi tal-Unjoni 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, il-Kummissjoni 
tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi li tirtira mis-
suq, għal sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
partikolari, il-kwantitajiet ta’ zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
prodotti taħt il-kwota li jaqbżu l-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu.
F'dak il-każ, l-importazzjonijiet taz-
zokkor abjad u zokkor mhux raffinat 
għandhom jiġu irtirati mis-suq bl-istess 
proporzjon għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata.
2. Il-limitu tal-irtirar imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat, għal 
kull impriża li jkollha kwota, billi din il-
kwota tiġi mmultiplikata b'koeffiċjent, li 
jista’ jiġi ffissat mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura tal-
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 162(2), l-aktar tard sat-28 ta’ 
Frar tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
preċedenti, fuq il-bażi tal-iżvilupp 
mistenni mis-swieq.
Fuq il-bażi tax-xejriet aġġornati tas-suq, 
il-Kummissjoni tista’, sal-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ikkonċernata, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi jew li taġġusta l-koeffiċjent jew, 
fil-każ fejn ma jkunx ġie stabbilit 
koeffiċjent skont l-ewwel subparagrafu, li 
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tistabbilixxih.
3. Kull impriża pprovduta bi kwota jew 
liċenzja tal-importazzjoni għandha taħżen 
sal-bidu tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ta’ wara, bi spejjeż tagħha, iz-zokkor 
prodott skont kwota lil hinn mil-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2. Il-
kwantitajiet ta' zokkor, isoglukożju jew 
ġulepp tal-inulina rtirati matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandhom ikunu 
ttrattati bħala l-ewwel kwantitajiet 
prodotti skont kwota għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jkun imiss.
B’deroga mill-ewwel subparagrafu, 
filwaqt li tqis ix-xejriet mistennija tas-suq 
taz-zokkor, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tqis, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
attwali u/jew ta’ wara, iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina kollu 
rtirat jew parti minnu bħala:
(a) zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina disponibbli li jista’ jsir zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
industrijali; jew
(b) produzzjoni tal-kwota temporanja li 
parti minnha tista’ tkun riżervata għall-
esportazzjoni, li tħares l-impenji tal-
Unjoni li ġejjin minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
4. Jekk il-provvista taz-zokkor fl-Unjoni 
ma tiġix emendata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li ċerta kwantità ta’ zokkor, tal-
isoglukożju jew tal-ġulpp tal-inulina 
rtitata mis-suq tinbiegħ fis-suq tal-Unjoni 
qabel it-tmiem tal-perjodu tal-irtirar.
5. Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jiġi ttrattat 
bħala l-ewwel produzzjoni taz-zokkor tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni ta’ wara, il-
prezz minimu ta’ dik is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
Fil-każ li z-zokkor irtirat mis-suq isir 
zokkor industrijali jew jiġi esportat skont 
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il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu, m’għandhomx japplikaw ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 101g dwar il-prezz 
minimu.
Fil-każ li z-zokkor irtirat jinbiegħ fis-suq 
tal-Unjoni qabel jintemm il-perjodu ta’ 
rtirar skont il-paragrafu 4, il-prezz 
minimu tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
li tkun għaddejja għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
6. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 1449
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101d
Irtirar taz-zokkor

1. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
rimedjati s-sitwazzjonijiet ta’ produzzjoni 
żejda determinati fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista, u 
b’kunsiderazzjoni tal-obbligi tal-Unjoni 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, il-Kummissjoni 
tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi li tirtira mis-
suq, għal sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
partikolari, il-kwantitajiet ta’ zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
prodotti taħt il-kwota li jaqbżu l-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu. F'dak il-każ, l-importazzjonijiet 
taz-zokkor abjad u z-zokkor mhux raffinat 
għandhom jiġu irtirati mis-suq bl-istess 
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proporzjon għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata.
2. Il-limitu tal-irtirar imsemmi fil-
paragrafu 1 jiġi kkalkulat, għal kull 
impriża li jkollha kwota, billi din il-kwota 
tiġi mmultiplikata ma’ koeffiċjent, li jista’ 
jiġi ffissat mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura tal-eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 162(2), l-aktar tard sat-28 ta’ 
Frar tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
preċedenti, fuq il-bażi tal-iżvilupp 
mistenni mis-swieq. Fuq il-bażi tax-xejriet 
aġġornati tas-suq, il-Kummissjoni tista’, 
sal-31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi jew li taġġusta l-koeffiċjent jew, 
fil-każ fejn ma jkunx ġie stabbilit 
koeffiċjent skont l-ewwel subparagrafu, li 
tistabbilixxih.
3. Kull impriża pprovduta bi kwota jew 
liċenzja għall-importazzjoni għandha 
taħżen sal-bidu tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara, bi spejjeż 
għaliha, iz-zokkor prodott skond kwota lil 
hinn mil-limitu kkalkulat skond il-
paragrafu 2. Il-kwantitajiet ta' zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina rtirati 
matul sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandhom ikunu ttrattati bħala l-ewwel 
kwantitajiet prodotti skont kwota għas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni li jkun 
imiss. B’deroga mill-ewwel subparagrafu, 
filwaqt li tqis ix-xejriet mistennija tas-suq 
taz-zokkor, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tqis, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
attwali u/jew ta’ wara, iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina kollu 
rtirat jew parti minnu bħala:
(a) zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina żejjed li jista’ jsir zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
industrijali; jew
(b) produzzjoni tal-kwota temporanja li 
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parti minnha tista’ tkun riżervata għall-
esportazzjoni, li tħares l-impenji tal-
Unjoni li ġejjin minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
4. Jekk il-provvista taz-zokkor fl-Unjoni 
ma tiġix emendata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li ċerta kwantità ta’ zokkor, tal-
isoglukożju jew tal-ġulpp tal-inulina 
rtitata mis-suq tinbiegħ fis-suq tal-Unjoni 
qabel it-tmiem tal-perjodu tal-irtirar.
5. Fil-każ li z-zokkor irtirat jiġi ttrattat 
bħala l-ewwel produzzjoni taz-zokkor tas-
sena tas-suq ta’ wara, il-prezz minimu ta’ 
dik is-sena tas-suq għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
Fil-każ li z-zokkor irtirat mis-suq isir 
zokkor industrijali jew jiġi esportat skont 
il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu, m’għandhomx japplikaw ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 101g dwar il-prezz 
minimu.
Fil-każ li z-zokkor irtirat jinbiegħ fis-suq 
tal-Unjoni qabel jintemm il-perjodu ta’ 
rtirar skont il-paragrafu 4, il-prezz 
minimu tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
li tkun għaddejja għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
6. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. pl

Emenda 1450
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101
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Irtirar taz-zokkor
1. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
rimedjati s-sitwazzjonijiet ta’ produzzjoni 
żejda determinati fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista, u 
b’kunsiderazzjoni tal-obbligi tal-Unjoni 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, il-Kummissjoni 
tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi li tirtira mis-
suq, għal sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
partikolari, il-kwantitajiet ta’ zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
prodotti taħt il-kwota li jaqbżu l-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu.
Għalhekk, zokkor abjad u zokkor mhux 
raffinat mill-oriġini kollha se jkunu 
irtirati fi proporzjonijiet identiċi għas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni in 
kwistjoni.
2. Il-limitu tal-irtirar imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat, għal 
kull impriża li jkollha kwota, billi din il-
kwota tiġi mmultiplikata ma’ koeffiċjent, 
li jista’ jiġi ffissat mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura tal-
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 162(2), l-aktar tard sat-28 ta’ 
Frar tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
preċedenti, fuq il-bażi tal-iżvilupp 
mistenni mis-swieq.
Abbażi tat-tendenzi aġġornati tas-suq, sal-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, jew li tagħmel 
aġġustamenti, jew fil-każ fejn ma ttieħdet 
l-ebda deċiżjoni bħal din skont l-ewwel 
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, 
tistabbilixxi koeffiċjent.
3. Kull impriża pprovduta bi kwota 
għandha taħżen sal-bidu tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara, bi spejjeż 
tagħha, iz-zokkor prodott skond kwota lil 
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hinn mil-limitu kkalkulat skond il-
paragrafu 2. Il-kwantitajiet ta' zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina rtirati 
matul sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandhom ikunu ttrattati bħala l-ewwel 
kwantitajiet prodotti skont kwota għas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni li jkun 
imiss.
B’deroga mill-ewwel subparagrafu, 
filwaqt li tqis ix-xejriet mistennija tas-suq 
taz-zokkor, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tqis, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
attwali u/jew ta’ wara, iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina kollu 
rtirat jew parti minnu bħala:
(a) zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina żejjed li jista’ jsir zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
industrijali, jew
(b) produzzjoni tal-kwota temporanja li 
parti minnha tista’ tkun riżervata għall-
esportazzjoni, li tħares l-impenji tal-
Unjoni li ġejjin minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
4. Jekk il-provvista taz-zokkor fl-Unjoni 
ma tiġix emendata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li ċerta kwantità ta’ zokkor, tal-
isoglukożju jew tal-ġulpp tal-inulina 
rtitata mis-suq tinbiegħ fis-suq tal-Unjoni 
qabel it-tmiem tal-perjodu tal-irtirar.
5. Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jiġi trattat 
bħala l-ewwel produzzjoni taz-zokkor tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni li jkun 
imiss, għandu jitħallas il-prezz minimu ta' 
dik is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni lill-
produtturi tal-pitravi.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat isir zokkor 
industrijali jew jiġi esportat skont il-punti 
(a) u (b) tal-paragrafu 3, ir-rekwiżiti tal-
Artikolu 101g dwar il-prezz minimu 
m'għandhomx japplikaw.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jinbiegħ fis-
suq tal-Unjoni qabel jintemm il-perjodu 
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ta’ rtirar skont il-paragrafu 4, il-prezz 
minimu tas-sena tas-suq li tkun għaddejja 
għandu jitħallas lil dawk li jkabbru l-
pitravi.
6. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. fr

Emenda 1451
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101d
Irtirar taz-zokkor

1. B’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
rimedjati s-sitwazzjonijiet ta’ produzzjoni 
żejda determinati fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista, u 
b’kunsiderazzjoni tal-obbligi tal-Unjoni 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat, il-Kummissjoni 
tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi li tirtira mis-
suq, għal sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
partikolari, il-kwantitajiet ta’ zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
prodotti taħt il-kwota li jaqbżu l-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu.
F'dak il-każ, l-importazzjonijiet taz-
zokkor abjad u zokkor mhux raffinat 
għandhom jiġu irtirati mis-suq bl-istess 
proporzjon għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata.
2. Il-limitu tal-irtirar imsemmi fil-
paragrafu 1 jiġi kkalkulat, għal kull 
impriża li jkollha kwota, billi din il-kwota 
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tiġi mmultiplikata ma’ koeffiċjent, li jista’ 
jiġi ffissat mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura tal-eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 162(2), l-aktar tard sat-28 ta’ 
Frar tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
preċedenti, fuq il-bażi tal-iżvilupp 
mistenni mis-swieq.
Fuq il-bażi tax-xejriet aġġornati tas-suq, 
il-Kummissjoni tista’, sal-
31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ikkonċernata, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi jew li taġġusta l-koeffiċjent jew, 
fil-każ fejn ma jkunx ġie stabbilit 
koeffiċjent skont l-ewwel subparagrafu, li 
tistabbilixxih.
3. Kull impriża pprovduta bi kwota 
għandha taħżen sal-bidu tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara, bi spejjeż 
tagħha, iz-zokkor prodott skont kwota lil 
hinn mil-limitu kkalkulat skont il-
paragrafu 2. Il-kwantitajiet ta' zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina rtirati 
matul sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandhom ikunu ttrattati bħala l-ewwel 
kwantitajiet prodotti skont kwota għas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni li jkun 
imiss.
B’deroga mill-ewwel subparagrafu, 
filwaqt li tqis ix-xejriet mistennija tas-suq 
taz-zokkor, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tqis, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
attwali u/jew ta’ wara, iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina kollu 
rtirat jew parti minnu bħala:
(a) zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina żejjed li jista’ jsir zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
industrijali; jew
(b) produzzjoni tal-kwota temporanja li 
parti minnha tista’ tkun riżervata għall-
esportazzjoni, li tħares l-impenji tal-
Unjoni li ġejjin minn ftehimiet konklużi 
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skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
4. Jekk il-provvista taz-zokkor fl-Unjoni 
ma tiġix emendata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li ċerta kwantità ta’ zokkor, tal-
isoglukożju jew tal-ġulpp tal-inulina 
rtitata mis-suq tinbiegħ fis-suq tal-Unjoni 
qabel it-tmiem tal-perjodu tal-irtirar.
5. Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jiġi ttrattat 
bħala l-ewwel produzzjoni taz-zokkor tas-
sena tas-suq ta’ wara, il-prezz minimu ta’ 
dik is-sena tas-suq għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat mis-suq isir 
zokkor industrijali jew jiġi esportat skont 
il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu, m’għandhomx japplikaw ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 101g dwar il-prezz 
minimu.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jinbiegħ fis-
suq tal-Unjoni qabel jintemm il-perjodu 
ta’ rtirar skont il-paragrafu 4, il-prezz 
minimu tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
li tkun għaddejja għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
6. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 45 ta’ COM (2010) 799 L-ewwel paragrafu ġie emendat għaliex il-bilanċ strutturali 
tas-suq għandu jitqies skont il-volumi (mhux il-prezzijiet), determinati skont l-analiżi tad-data 
kwantitattiva. Huwa wkoll aktar xieraq li jiġu diskussi l-ammonti żejda u dawk neqsin, aktar 
milli produzzjoni nieqsa jew żejda. Finalment, "jew liċenzji għall-importazzjoni" u "mis-sorsi 
kollha" għandhom l-għan li jiżguraw li l-atturi kollha jagħmlu l-aġġustamenti biex 
jibbilanċjaw is-suq - bħalissa il-produtturi taz-zokkor tal-pitravi biss huma soġġetti għall-
irtirar.

Emenda 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101d
Irtirar taz-zokkor

2. Il-limitu tal-irtirar imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiġi kkalkulat, għal 
kull impriża li jkollha kwota, billi din il-
kwota tiġi mmultiplikata ma’ koeffiċjent, 
li għandu japplika għall-Unjoni kollha u 
li jista’ jiġi ffissat mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura tal-
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 162(2), l-aktar tard sat-28 ta’ 
Frar tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
preċedenti, fuq il-bażi tal-iżvilupp 
mistenni mis-swieq.
Fuq il-bażi tax-xejriet aġġornati tas-suq, 
il-Kummissjoni tista’, sal-
31 ta’ Ottubru tas-sena tas-suq 
ikkonċernata, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi jew li 
taġġusta l-koeffiċjent jew, fil-każ fejn ma 
jkunx ġie stabbilit koeffiċjent skont l-
ewwel subparagrafu, li tistabbilixxih.
F'dan il-każ, il-ħtieġa tal-provvista 
tradizzjonali għaz-zokkor mhux raffinat 
impurtat għandha titnaqqas bl-istess 
persentaġġ għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni preċedenti.
3. Kull impriża li tingħata kwota għandha 
taħżen, bi spejjeż tagħha stess, sal-bidu 
tas-sena tas-suq ta’ wara, iz-zokkor 
prodott skont il-kwota li jaqbeż il-limitu 
kkalkulat skont il-paragrafu 2. Il-
kwantitajiet ta' zokkor, isoglukożju jew 
ġulepp tal-inulina rtirati matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandhom ikunu 
ttrattati bħala l-ewwel kwantitajiet 
prodotti skont kwota għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jkun imiss.
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B’deroga mill-ewwel subparagrafu, 
filwaqt li tqis ix-xejriet mistennija tas-suq 
taz-zokkor, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tqis, għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
attwali u/jew ta’ wara, iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina kollu 
rtirat jew parti minnu bħala:
a) zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina żejjed li jista’ jsir zokkor, 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
industrijali; jew
b) produzzjoni tal-kwota temporanja li 
parti minnha tista’ tkun riżervata għall-
esportazzjoni, li tħares l-impenji tal-
Unjoni li ġejjin minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
4. Jekk il-provvista taz-zokkor fl-Unjoni 
ma tiġix emendata, il-Kummissjoni tista’, 
permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi li ċerta kwantità ta’ zokkor, tal-
isoglukożju jew tal-ġulpp tal-inulina 
rtitata mis-suq tinbiegħ fis-suq tal-Unjoni 
qabel it-tmiem tal-perjodu tal-irtirar.
5. Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jiġi ttrattat 
bħala l-ewwel produzzjoni taz-zokkor tas-
sena tas-suq ta’ wara, il-prezz minimu ta’ 
dik is-sena tas-suq għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat mis-suq isir 
zokkor industrijali jew jiġi esportat skont 
il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu, m’għandhomx japplikaw ir-
rekwiżiti tal-Artikolu 101g dwar il-prezz 
minimu.
Fil-każ fejn iz-zokkor irtirat jinbiegħ fis-
suq tal-Unjoni qabel jintemm il-perjodu 
ta’ rtirar skont il-paragrafu 4, il-prezz 
minimu tas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
li tkun għaddejja għandu jitħallas lil 
dawk li jkabbru l-pitravi.
5a. Iz-zokkor maħżun skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
m'għandux ikun eliġibbli għall-appoġġ 
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għall-ħżin privat ipprovdut fl-Artikolu 17.
6. L-atti ta’ implimentazzjoni previsti 
f'dan l-artikolu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. es

Emenda 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101e
Setgħat iddelegati

Sabiex tqis l-karatteristiċi speċifiċi tas-
settur taz-zokkor u sabiex tiżgura li l-
interessi tal-partijiet kollha jkunu tqiesu 
kif xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 160, 
tadotta regoli dwar:
a) il-kuntratti ta’ konsenja u t-termini ta’ 
xiri kif imsemmi fl-Artikolu 101(1);
b) il-kriterji li għandhom ikunu applikati 
mill-impriżi taz-zokkor meta jallokaw fost 
il-bejjiegħa tal-pitravi l-kwantitajiet ta' 
pitravi li għandhom ikunu koperti minn 
kuntratti ta' konsenja ta' qabel iż-żriegħ 
kif imsemmi fl-Artikolu 101(2b);

Or. es

Emenda 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101f (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101f
Kwoti fis-settur taz-zokkor

1. Sistema ta’ kwoti għandha tapplika 
għaz-zokkor, għall-isoglukożju u għall-
ġulepp tal-inulina.
2. Fir-rigward tas-sistema ta' kwoti 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, jekk produttur jaqbeż il-kwota 
rilevanti u ma jagħmilx użu mill-
kwantitajiet żejda kif previst fl-
Artikolu 101l, għandha titħallas imposta 
għaż-żejjed fuq kwantitajiet bħal dawn, 
soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 101l sa 101o.

Or. es

Emenda 1455
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101f
Kwoti tas-setturi taz-zokkor

Sistema ta’ kwoti għandha tapplika għaz-
zokkor, għall-isoglukożju u għall-ġulepp 
tal-inulina.

Or. fr

Emenda 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101g (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101g
Prezz minimu tal-pitravi

1. Il-prezz minimu għall-pitravi tal-kwota 
għandu jkun ta’ EUR 26.29 għal kull 
tunnellata sat-tmiem tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020.
2. Il-prezz minimu msemmi fil-
paragrafu 1 għandu japplika għall-pitravi 
ta’ kwalità standard iddefinita fil-punt B 
tal-Anness III.
3. L-impriżi taz-zokkor li jixtru pitravi tal-
kwota li jkun xieraq għall-ipproċessar 
f’zokkor u li jkun maħsub għall-
ipproċessar f’zokkor tal-kwota għandhom 
ikunu meħtieġa jħallsu tal-inqas il-prezz 
minimu, aġġustat b’żidiet jew tnaqqis fil-
prezz sabiex jippermettu għal 
devjazzjonijiet mill-kwalità standard.
Sabiex jiġi aġġustat il-prezz f’każ li l-
kwalità attwali tal-pitravi tkun differenti 
mill-kwalità standard, iż-żidiet u t-tnaqqis 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiġu applikati skont ir-regoli 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 101p(5).
4. Għall-kwantitajiet ta’ pitravi li 
jikkorrispondu għall-kwantitajiet ta’ 
zokkor industrijali jew ta’ zokkor żejjed li 
huma suġġetti għall-imposta fuq l-
ammont żejjed li dwarha hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 101o, l-impriża 
taz-zokkor ikkonċernata għandha 
taġġusta l-prezz tax-xiri sabiex ikun tal-
inqas daqs il-prezz minimu għall-pitravi 
tal-kwota.

Or. es

Emenda 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 101 – subparagrafu 1h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti attwali għall-produzzjoni ta' 
zokkor, isoglukożju u ġulepp tal-inulina 
fil-livell nazzjonali jew reġjonali huma 
stabbiliti fl-Anness IIIb. verżjoni riveduta 
tas-sistema attwali tal-kwoti għandha tiġi 
estiża sat-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2019-2020, jekk il-
kwoti ma jiġux fit-tmiem fl-2005 kif kien 
ippjanat. Is-sistema riveduta għandha 
tippermetti lill-Istati Membri kollha, li 
jixtiequ jagħmlu hekk, biex jagħmlu użu 
mill-kwoti taz-zokkor. L-appoġġ tal-
Unjoni għandu jkun dirett lejn l-
espansjoni tal-industrija taz-zokkor fl-UE 
u l-assistenza għandha tiġi pprovduta 
għall-ispejjeż ta' bidu tal-ipproċessar taz-
zokkor fl-Istati Membri.
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
3. Fil-każ tal-allokazzjoni ta’ kwota għal 
impriża taz-zokkor li jkollha aktar minn 
unità waħda tal-produzzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu bħala meħtieġa sabiex jitqiesu 
kif dovut l-interessi ta’ dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamieli.

Or. en

Emenda 1458
Jean-Paul Gauzès
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Proposta għal regolament
Artikolu 101 h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta' zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness IIIb. 
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
Għal kull impriża, il-kwota allokata 
għandha tkun daqs il-kwota taħt l-
Anness IIIb li kienet allokata għall-
impriża u li tibda mis-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2010/2011.
3. Fil-każ ta' allokazzjoni ta' kwota għal 
impriża taz-zokkor li għandha aktar minn 
unità tal-produzzjoni waħda, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu neċessarji sabiex jittieħed 
kont dovut tal-interessi tal-koltivaturi tal-
pitravi u tal-kannamieli.

Or. fr

Emenda 1459
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 101h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta' zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
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nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness IIIb. 
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu 101i. Għal kull 
impriża, il-kwota allokata għandha tkun 
ugwali għall-kwota taħt l-Anness IIIb 
(ġdid) tar-Regolament (KE) Nru 513/2010 
li ġiet allokata lill-impriża għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2010/2011.
3. Fil-każ tal-allokazzjoni ta’ kwota għal 
impriża taz-zokkor li jkollha aktar minn 
unità waħda tal-produzzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu bħala meħtieġa sabiex jitqiesu 
kif dovut l-interessi ta’ dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamieli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssegwi mill-Artikolu 56 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007. Din hija 
emenda teknika, peress li r-Regolament (KE) Nru 513/2010 (li minnu joħroġ l-Anness IIIb 
(ġdid) huwa l-aktar regolament reċenti li jistabbilixxi l-allokazzjoni tal-kwoti taz-zokkor.

Emenda 1460
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta' zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness XX. 
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
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zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu XX.
Għal kull impriża, il-kwota allokata 
għandha tkun ugwali għall-kwota taħt ir-
Regolament (KE) Nru 318/2006 li ġiet 
allokata lill-impriża għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2005/2006.
3. Fil-każ ta' allokazzjoni ta' kwota għal 
impriża taz-zokkor li għandha aktar minn 
unità tal-produzzjoni waħda, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu neċessarji sabiex jittieħed 
kont dovut tal-interessi tal-koltivaturi tal-
pitravi u tal-kannamieli.

Or. fr

Emenda 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta' zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness IIIb.
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
Għal kull impriża, il-kwota allokata 
għandha tkun ugwali għall-kwota taħt ir-
Regolament (KE) Nru 513/2010 li ġiet 
allokata lill-impriża għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2010/2011 .
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3. Fil-każ tal-allokazzjoni ta’ kwota għal 
impriża taz-zokkor li jkollha aktar minn 
unità waħda tal-produzzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu bħala meħtieġa sabiex jitqiesu 
kif dovut l-interessi ta’ dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamieli.

Or. es

Emenda 1462
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 101h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni tal-kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta' zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness IIIb.
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
stabbilita fit-territorju tagħhom u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
Għal kull impriża, il-kwota allokata 
għandha tkun ugwali għall-kwota taħt l-
Anness IIIb li ġiet allokata lill-impriża 
għas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2010/2011.

Or. pl

Emenda 1463
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101i (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101i
Impriżi awtorizzati

1. Fuq talba, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu approvazzjoni lil impriża li 
tipproduċi z-zokkor, l-isoglukożju jew il-
ġulepp tal-inulina jew lil impriża li 
tipproċessa dawn il-prodotti fi prodott 
inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu XX 
sakemm l-impriża:
(a) tagħti prova tal-kapaċitajiet ta' 
produzzjoni professjonali tagħha;
(b) taqbel li tipprovdi kull informazzjoni 
mitluba u li tkun soġġetta għal kontrolli 
relatati ma' dan ir-Regolament;
(c) ma tkunx soġġetta għal sospensjoni 
jew irtirar tal-approvazzjoni.
2. L-impriżi approvati għandhom 
jipprovdu lill-Istat Membru li fit-territorju 
tiegħu jsir il-ħsad tal-pitravi, tal-
kannamieli, jew ir-raffinar, b'din l-
informazzjoni li ġejja:
(a) il-kwantitajiet ta' pitravi jew ta' 
kannamieli li għalihom ġie konkluż 
kuntratt ta' konsenja, kif ukoll il-
produttività stmata korrispondenti ta' 
pitravi jew ta' kannamieli, u z-zokkor għal 
kull ettaru;
(b) data dwar il-konsenja provviżorja u 
attwali ta' pitravi, kannamieli u zokkor 
mhux raffinat u produzzjoni taz-zokkor u 
dikjarazzjonijiet ta' stokkijiet ta' zokkor;
(c) kwantitaijiet ta' zokkor abjad mhux 
mibjugħ u prezzijiet u kundizzjonijiet 
korrispondenti.

Or. fr

Emenda 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta għal regolament
Artikolu 101i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101i
Impriżi approvati

1. Fuq talba, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu approvazzjoni lil impriża li 
tipproduċi z-zokkor, l-isoglukożju jew il-
ġulepp tal-inulina jew lil impriża li 
tipproċessa dawn il-prodotti fi prodott 
inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 
101m(2) sakemm l-impriża:
a) tagħti prova tal-kapaċitajiet ta' 
produzzjoni professjonali tagħha;
b) taqbel li tipprovdi kull informazzjoni 
mitluba u li tkun soġġetta għal kontrolli 
relatati ma' dan ir-Regolament;
(c) ma tkunx soġġetta għal sospensjoni 
jew irtirar tal-approvazzjoni.
2. L-impriżi approvati għandhom 
jipprovdu lill-Istat Membru li fit-territorju 
tiegħu jsir il-ħsad tal-pitravi, tal-
kannamieli, jew ir-raffinar, b'din l-
informazzjoni li ġejja:
a) il-kwantitajiet ta' pitravi jew ta' 
kannamieli li għalihom ġie konkluż 
kuntratt ta' konsenja, kif ukoll il-
produttività stmata korrispondenti ta' 
pitravi jew ta' kannamieli, u z-zokkor għal 
kull ettaru;
b) data dwar il-konsenja provviżorja u 
attwali ta' pitravi, kannamieli u zokkor 
mhux raffinat u produzzjoni taz-zokkor u 
dikjarazzjonijiet ta' stokkijiet ta' zokkor;
(c) kwantitajiet ta' zokkor abjad mhux 
mibjugħ u prezzijiet u kundizzjonijiet 
korrispondenti.

Or. es
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Emenda 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101j
Aġġustament tal-kwoti nazzjonali

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
taġġusta l-kwoti li jidhru fl-Anness IIIb 
wara d-deċiżjonijiet meħuda mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 101k.

Or. es

Emenda 1466
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 101k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101k
Riallokazzjoni tal-kwota nazzjonali

Stat Membru jista' jnaqqas jew inaqqas u 
jirrialloka l-kwota taz-zokkor jew 
isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
allokata għal impriża stabbilita fit-
territorju tiegħu:
a) sa 10%
Madankollu, din il-possibilità hija eskluża 
jekk kumpaniji pproduċiet il-kwota kollha 
tagħha matul is-snin ta' 
kummerċjalizzazzjoni preċedenti
jew
b) skont ir-regoli li għandhom jiġu 
stabbiliti fl-Anness (x)
Meta jagħmlu dan, l-Istati Membri 
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għandhom japplikaw kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji.

Or. en

Emenda 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101k
Riallokazzjoni tal-kwoti nazzjonali u t-

tnaqqis tal-kwoti
1. Stat Membru jista’ jnaqqas il-kwota 
taz-zokkor jew tal-isoglukożju allokata lil 
impriża stabbilita fit-territorju tiegħu 
b’ammont sa 10 %. Huwa u jagħmel dan, 
l-Istat Membru għandu japplika kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji.
2. L-Istati Membri jistgħu jittrasferixxu l-
kwoti bejn l-impriżi skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness IIIc filwaqt li jqisu l-
interessi ta’ kull waħda mill-partijiet 
ikkonċernati, b’mod partikolari ta’ dawk 
li jkabbru l-pitravi u l-kannamieli.
3. Il-kwantitajiet imnaqqsin skont il-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu allokati 
mill-Istat Membru kkonċernat lil impriża 
waħda jew aktar fit-territorju tiegħu, 
kemm jekk din ikollha kwota kif ukoll 
jekk le.

Or. es

Emenda 1468
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101k (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101k
Riallokazzjoni tal-kwoti nazzjonali u t-

tnaqqis tal-kwoti
1. Stat Membru jista’ jnaqqas il-kwota 
taz-zokkor jew tal-isoglukożju allokata lil 
impriża stabbilita fit-territorju tiegħu 
b’ammont sa 10 %. Meta jagħmlu dan, l-
Istati Membri għandhom japplikaw 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.
2. L-Istati Membri jistgħu jittrasferixxu l-
kwoti bejn l-impriżi skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness IIIc filwaqt li jqisu l-
interessi ta’ kull waħda mill-partijiet 
ikkonċernati, b’mod partikolari ta’ dawk 
li jkabbru l-pitravi u l-kannamieli.
3. Il-kwantitajiet imnaqqsin skont il-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu allokati 
mill-Istat Membru kkonċernat lil impriża 
waħda jew aktar fit-territorju tiegħu, 
kemm jekk din ikollha kwota kif ukoll 
jekk le.

Or. fr

Emenda 1469
Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101l
Produzzjoni barra mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
(a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
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(b) jinġarru ’l quddiem għall-produzzjoni 
tal-kwota tas-sena ta’ 
kummeċjalizzazzojni ta’ wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont [il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006];
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 
jew
(e) jinħelsu awtomatikament fis-suq 
intern bħala zokkor tal-kwota sabiex tiġi 
aġġustata l-provvista skont l-iżvilupp tat-
talba, bħala parti mill-mekkaniżmu ta' 
ġestjoni tas-suq temporanju deskritt fl-
Artikolu 101 (1b).

Or. en

Emenda 1470
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101l
Il-qbiż tal-kwoti nazzjonali

Iz-zokkor, l-isoglukożju u l-ġulepp tal-
inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu XX jistgħu:
(a) jintużaw għall-ipproċessar ta' ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu XX;
(b) jinġarru 'l quddiem għall-kwota ta' 
produzzjoni tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' wara, skont l-
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Artikolu XX;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 
jew
(e) jinħelsu awtomatikament fis-suq 
intern bħala zokkor tal-kwota sabiex tiġi 
aġġustata l-provvista skont l-iżvilupp tat-
talba, fil-kwantitajiet u t-termini 
determinati mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti delegati adottati fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 101p (6) u fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1).
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu XX.

Or. fr

Emenda 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101l
Produzzjoni barra mill-kwota
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1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
b) jinġarru ’l quddiem għall-produzzjoni 
tal-kwota tas-sena ta’ 
kummeċjalizzazzojni ta’ wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni u fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 
jew
(e) jinħelsu awtomatikament fis-suq 
intern bħala zokkor tal-kwota sabiex tiġi 
aġġustata l-provvista skont l-iżvilupp tat-
talba, fil-kwantitajiet u t-termini 
determinati mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti delegati adottati fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 101p (6) u fuq il-bażi tal-bilanċ 
provviżorju tal-provvista.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1).
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101o.
2. L-atti ta' implimentazzjoni adottati 
skont dan l-Artikolu għandhom 
jikkonformaw mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. es
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Emenda 1472
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101l
Produzzjoni barra mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
(a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
(b) jinġarru ’l quddiem għall-produzzjoni 
tal-kwota tas-sena ta’ 
kummeċjalizzazzojni ta’ wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont [il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 
jew
(e) awtomatikament rilaxxati fis-suq 
intern abbażi tal-provvista prevista biex 
jiġi ppreservat il-bilanċ strutturali tas-suq, 
fi kwantitajiet u soġġetti għal 
arranġamenti determinati mill-
Kummissjoni.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1). Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 



PE494.484v01-00 50/176 AM\909518MT.doc

MT

suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101o.
2. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. pl

Emenda 1473
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101l
Produzzjoni barra mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
b) jinġarru 'l quddiem għall-kwota ta' 
produzzjoni tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont [il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
(e) awtomatikament rilaxxati fis-suq 
intern abbażi tal-provvista prevista biex 
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jiġi ppreservat il-bilanċ strutturali tas-suq, 
fi kwantitajiet u soġġetti għal 
arranġamenti determinati mill-
Kummissjoni.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1).
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101o.
2. L-atti ta' implimentazzjoni applikati
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tifformalizza s-sitwazzjoni eżistenti, filwaqt li tipprovdi għall-possibilità li jiġu 
rilaxxati ċerti ammonti ta' żokkor barra mill-kwota fis-suq tal-UE. Din ġiet imfassla biex 
tiżgura ċarezza legali u stabilità tas-suq. Notevolment, id-deċiżjoni li jiġi rilaxxat (mhux 
innominat mill-ġdid) zokkor barra mill-kwota għandha tkun ibbażata fuq l-analiżi ta' data 
kwantitattiva (u mhux fuq tensjonijiet "konsiderevolment rikorrenti", termini li jistgħu jkunu 
soġġetti għal interpretazzjoni).

Emenda 1474
Albert Deß

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101l(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 101 l
Produzzjoni barra mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101 (x) jistgħu:
a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
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prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101 (x);
b) jinġarru 'l quddiem għall-kwota ta' 
produzzjoni tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' wara, skont l-
Artikolu 101 (x);
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont [il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.
(e) awtomatikament rilaxxati fis-suq 
intern abbażi tal-provvista prevista biex 
jiġi ppreservat il-bilanċ strutturali tas-suq, 
fi kwantitajiet u soġġetti għal 
arranġamenti determinati mill-
Kummissjoni.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1).
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101 (x).
2. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 1475
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101 l(ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101l
Produzzjoni 'l fuq mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
(a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
(b) jinġarru ’l quddiem għall-produzzjoni 
tal-kwota tas-sena ta’ 
kummeċjalizzazzojni ta’ wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006]; 
jew
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li ġejjin minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 
jew
(e) awtomatikament rilaxxati fis-suq 
intern abbażi tal-provvista prevista biex 
jiġi ppreservat il-bilanċ strutturali tas-suq, 
fi kwantitajiet u soġġetti għal 
arranġamenti determinati mill-
Kummissjoni.
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-Artikou 154 
(1).
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
suġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101o.
2. L-atti ta' implimentazzjoni applikati 
skont dan l-Artikolu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
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msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. fr

Emenda 1476
Britta Reimers, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 101m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101m
Mekkaniżmu ta' ġestjoni tas-suq 

temporanju
Sat-tmiem is-sistema tal-kwota, 
mekkaniżmu ta' ġestjoni tas-suq 
temporanju se jintuża biex jiġi bbilanċjat 
is-suq, u b'hekk jagħtu bidu b'mod 
awtomatiku għal dawn il-miżuri li ġejjin:
- sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni, 
kif deskritt fl-Artikolu 130b; kif ukoll
- rilaxxi barra mill-kwota, kif deskritt fl-
Artikolu 101l(1)(e). Jekk disponibbli 
b'volum paragunabbli għal dak allokat 
permezz tas-sospensjoni tad-dazji tal-
importazzjonijiet, u b'żero imposta.
Il-mekkaniżmu ta' ġestjoni tas-suq 
temporanju se jingħata bidu 
awtomatikament hekk kif id-data tal-
Kummissjoni Ewropea għaz-zokkor mhux 
raffinat impurtat tilħaq livell taħt it-3.5 
miljun tunnellata għas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni. Dawn il-
valutazzjonijiet se jibdew għal kull sena 
ta' kummerċjalizzazzjoni, mhux aktar tard 
mit-30 ta' Ottubru.
Qabel l-1 ta' Marzu 2014, il-Kummissjoni 
Ewropea se tiddetermina, permezz ta' att 
delegat adottat skont l-Artikolu 101(1b)., 
l-arranġamenti kollha neċessarji mitluba 
għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwota tal-produzzjoni taz-zokkor tillimita l-produzzjoni tal-UE għal 13.3 miljun tunnellata 
ta' zokkor abjad filwaqt li l-konsum huwa madwar 18.8 miljun tunnellata. Jekk 
importazzjonijiet preferenzjali ma jaslux kif kien ippjanat, provvisti miżjuda ta' zokkor minn 
sorsi oħra jeħtieġu jitħallew sabiex ma jħallux lis-suq tal-UE żbilanċjat. Sabiex tiġi evitata d-
diskriminazzjoni bejn l-atturi kollha fil-katina, huma (mhux biss il-fornitur) jeħtieġu jkollhom 
aċċess ugwali paragunabbli għal dan il-mekkaniżmu ta' ġestjoni tas-suq temporanju.

Emenda 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101m
Zokkor industrijali

1. Iz-zokkor industrijali, l-isoglukożju 
industrijali jew il-ġulepp tal-inulina 
industrijali għandhom ikunu rriżervati 
għall-produzzjoni ta’ wieħed mill-prodotti 
msemmi fil-paragrafu 2 meta:
a) jkunu ġew suġġetti għal kuntratt ta’ 
konsenja konkluż qabel l-aħħar tas-sena 
ta’ kummerċjalizzazzjoni bejn produttur u 
utent li t-tnejn ikunu ngħataw 
approvazzjoni skont l-Artikolu 101i; kif 
ukoll
b) jkunu twasslu lill-utent sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Novembru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara.
2. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tfassal lista ta’ prodotti li għall-
produzzjoni tagħhom jista’ jintuża z-
zokkor industrijali, l-isoglukożju 
industrijali jew il-ġulepp tal-inulina 
industrijali.
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Din il-lista għandha b'mod partikolari 
tinkludi:
a) il-bijoetanol, l-alkoħol, ir-rum, il-ħmira 
ħajja u l-kwantitajiet ta’ ġulepp biex 
jiddellek u ta’ ġulepp li għandu jiġi 
pproċessat f’“Rinse appelstroop”;
b) ċerti prodotti industrijali mingħajr 
kontenut ta' zokkor iżda li l-ipproċessar 
tagħhom juża z-zokkor, l-isoglukożju jew 
il-ġulepp tal-inulina;
(c) ċerti prodotti tal-industrija kimika jew 
farmaċewtika li fihom iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina.

Or. es

Emenda 1478
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 101m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101m
Zokkor industrijali

1. Iz-zokkor industrijali, l-isoglukożju 
industrijali jew il-ġulepp tal-inulina 
industrijali għandhom ikunu rriżervati 
għall-produzzjoni ta’ wieħed mill-prodotti 
msemmi fil-paragrafu 2 meta:
(a) jkunu ġew suġġetti għal kuntratt ta’ 
konsenja konkluż qabel l-aħħar tas-sena 
ta’ kummerċjalizzazzjoni bejn produttur u 
utent li t-tnejn ikunu ngħataw 
approvazzjoni skont l-Artikolu XX; kif 
ukoll
(b) jkunu twasslu lill-utent sa mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Novembru tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara.
2. Il-Kummissjoni tista' tfassal lista' ta' 
prodotti meħtieġa għall-produzzjoni taz-
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zokkor industrijali, isoglukożju 
industrijali jew il-ġulepp tal-inulina 
industrijali.
Din il-lista għandha b'mod partikolari 
tinkludi:
(a) il-bijoetanol, l-alkoħol, ir-rum, il-
ħmira ħajja u l-kwantitajiet ta’ ġulepp 
biex jiddellek u ta’ ġulepp li għandu jiġi 
pproċessat f’“Rinse appelstroop”;
(b) ċerti prodotti industrijali mingħajr 
kontenut ta' zokkor iżda li l-ipproċessar 
tagħhom juża z-zokkor, l-isoglukożju jew 
il-ġulepp tal-inulina;
(c) ċerti prodotti tal-industrija kimika jew 
farmaċewtika li fihom iz-zokkor, l-
isoglukożju jew il-ġulepp tal-inulina.

Or. fr

Emenda 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 101m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101n
Trasferiment 'il quddiem ta' zokkor żejjed
1. Kull impriża tista' tiddeċiedi li 
titrasferixxi 'l quddiem parti mill-
produzzjoni jew il-produzzjoni sħiħa 
tagħha li taqbeż il-kwota taz-zokkor 
tagħha, il-kwota tal-isoglukożju tagħha 
jew il-kwota ta' ġulepp tal-inulina tagħha 
li għandha tiġi ttrattata bħala parti mill-
produzzjoni tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' wara. Mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 3, dik id-
deċiżjoni għandha tkun irrevokabbli.
2. Impriżi li jieħdu d-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom:
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a) jinfurmaw lill-Istat Membru konċernat 
qabel data li għandha tkun stabbilita 
minn dak l-Istat Membru:
- bejn l-1 ta' Frar u l-15 ta' Awwissu tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni attwali għal 
kwantitajiet ta' kannamieli trasferiti 'l 
quddiem;
- bejn l-1 ta' Frar u l-15 ta' Awwissu tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni attwali għal 
kwantitajiet oħra ta' zokkor jew ta’ ġulepp 
tal-inulina trasferiti 'l quddiem;
b) jintrabtu li jaħżnu tali kwantitajiet fuq 
spejjeż tagħhom sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni attwali.
3. Jekk il-produzzjoni definittiva ta’ 
impriża fis-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ikkonċernata kienet inqas mill-istima li 
saret meta ttieħdet id-deċiżjoni skont il-
paragrafu 1, il-kwantità ttrasferita ’l 
quddiem tista’ tiġi aġġustata b’lura sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru tas-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ wara.
4. Il-kwantitajiet trasferiti 'l quddiem 
għandhom jitqiesu bħala l-ewwel 
kwantitajiet prodotti taħt il-kwota tas-sena 
ta' kummerċjalizzazzjoni ta' wara.
5. Iz-zokkor maħżun skont dan l-Artikolu 
matul sena ta’ kummerċjalizzazzjoni ma 
jista’ jkun suġġett għall-ebda miżura ta’ 
ħżin oħra li dwarha hemm dispożizzjoni 
fl-Artikoli 16 jew 101d.

Or. es

Emenda 1480
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101n
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Trasferiment 'il quddiem ta' zokkor żejjed
1. Kull impriża tista' tiddeċiedi li 
titrasferixxi 'l quddiem parti mill-
produzzjoni li taqbeż il-kwota taz-zokkor 
tagħha, il-kwota tal-isoglukożju tagħha 
jew il-kwota ta' ġulepp tal-inulina tagħha 
li għandha tiġi ttrattata bħala parti mill-
produzzjoni tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' wara. Mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 3, dik id-
deċiżjoni għandha tkun irrevokabbli.
2. Impriżi li jieħdu d-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom:
(a) jinfurmaw lill-Istat Membru 
konċernat qabel data li għandha tkun 
stabbilita minn dak l-Istat Membru:
- bejn l-1 ta' Frar u l-15 ta' Awwissu tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni attwali għal 
kwantitajiet ta' kannamieli trasferiti 'l 
quddiem;
- bejn l-1 ta' Frar u l-15 ta' Awwissu tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni attwali għal 
kwantitajiet oħra ta' zokkor jew ta’ ġulepp 
tal-inulina trasferiti 'l quddiem;
(b) jintrabtu li jaħżnu tali kwantitajiet fuq 
spejjeż tagħhom sal-aħħar tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni attwali.
3. Jekk il-produzzjoni definittiva ta’ 
impriża fis-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ikkonċernata kienet inqas mill-istima li 
saret meta ttieħdet id-deċiżjoni skont il-
paragrafu 1, il-kwantità ttrasferita ’l 
quddiem tista’ tiġi aġġustata b’lura sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru tas-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ wara.
4. Il-kwantitajiet trasferiti 'l quddiem 
għandhom jitqiesu bħala l-ewwel 
kwantitajiet prodotti taħt il-kwota tas-sena 
ta' kummerċjalizzazzjoni ta' wara.
5. Iz-zokkor maħżun skont dan l-Artikolu 
matul sena ta’ kummerċjalizzazzjoni ma 
jista’ jkun suġġett għall-ebda miżura ta’ 
ħżin oħra li dwarha hemm dispożizzjoni 
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fl-Artikoli XX, XX jew XX.

Or. fr

Emenda 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101o
Imposta fuq l-ammont żejjed

1. Dawn il-kwantitajiet huma suġġetti 
għal imposta fuq l-ammont żejjed:
a) iz-zokkor żejjed, l-isoglukożju żejjed u 
l-ġulepp tal-inulina żejjed prodotti matul 
kwalunkwe sena tas-suq, ħlief għall-
kwantitajiet ittrasferiti ’l quddiem għall-
produzzjoni tal-kwota tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara u maħżuna 
skont l-Artikolu 101n jew il-kwantitajiet 
imsemmija fil-punti (c), (d) u (e) tal-
Artikolu 101l;
b) taz-zokkor industrjali, l-isoglukożju 
industrijali u l-ġulepp tal-inulina 
industrijali li għalihom ma tkun ingħatat 
l-ebda prova tal-użu tagħhom f’xi wieħed 
mill-prodotti msemmija fl-
Artikolu 101m(2), fi żmien stabbilit mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont l-
Artikolu 162(2);
(c) zokkor, isoglukożju u ġulepp tal-
inulina rtirat mis-suq skont l-Artikolu 
101d u li għalihom ma ntlaħqux l-obbligi 
previsti fl-Artikolu 101d(3).
2. L-irtirar taż-żejjed mis-suq huwa ffissat 
mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), f’livell għoli biżżejjed 
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biex tiġi evitata ż-żieda fil-kwantitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.
3. L-imposta fuq l-ammont żejjed 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 
imposta mill-Istat Membru fuq l-impriżi 
fit-territorju tiegħu skont il-kwantitajiet 
ta’ produzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
li jkunu ġew stabbiliti għal dawk l-impriżi 
għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ikkonċernata.

Or. es

Emenda 1482
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101o
Imposta fuq l-ammont żejjed

1. Dawn il-kwantitajiet huma suġġetti 
għal imposta fuq l-ammont żejjed:
(a) iz-zokkor żejjed, l-isoglukożju żejjed u 
l-ġulepp tal-inulina żejjed prodotti matul 
kwalunkwe sena tas-suq, ħlief għall-
kwantitajiet ittrasferiti ’l quddiem għall-
produzzjoni tal-kwota tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ wara u maħżuna 
skont l-Artikolu XX jew il-kwantitajiet 
imsemmija fil-punti (c), (d) u (e) tal-
Artikolu XX;
(b) taz-zokkor industrjali, l-isoglukożju 
industrijali u l-ġulepp tal-inulina 
industrijali li għalihom ma tkun ingħatat 
l-ebda prova tal-użu tagħhom f’xi wieħed 
mill-prodotti msemmija fl-
Artikolu XX(XX), fi żmien stabbilit mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta' ezaminazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 162(2);
(c) zokkor, isoglukożju u ġulepp tal-
inulina rtirat mis-suq skont l-Artikolu XX 
u li għalihom ma ntlaħqux l-obbligi 
previsti fl-Artikolu XX(XX).
2. L-irtirar taż-żejjed mis-suq huwa ffissat 
mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), f’livell għoli biżżejjed 
biex tiġi evitata ż-żieda fil-kwantitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.
3. L-imposta fuq l-ammont żejjed 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 
imposta mill-Istat Membru fuq l-impriżi 
fit-territorju tiegħu skont il-kwantitajiet 
ta’ produzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
li jkunu ġew stabbiliti għal dawk l-impriżi 
għas-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ikkonċernata.

Or. fr

Emenda 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101p
Setgħat iddelegati

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tipprovdi għall-miżuri 
elenkati fil-paragrafi 2 sa 6 ta’ dan l-
Artikolu.
2. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
żgurat li l-impriżi msemmija fl-
Artikolu 101i jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom, il-Kummissjoni tista’ tadotta, 
permezz ta’ atti delegati, regoli dwar l-
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għoti jew l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tali 
impriżi, kif ukoll il-kriterji għall-penali 
amministrattivi.
3. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li 
jitqiesu l-karatteristiċi partikolari tas-
settur taz-zokkor u biex l-interessi tal-
partijiet kollha jitqiesu kif xieraq, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, permezz ta’ 
atti delegati, definizzjonijiet addizzjonali li 
jikkonċernaw l-aktar il-produzzjoni taz-
zokkor, tal-isoglukożju u tal-ġulepp tal-
inulina u l-produzzjoni ta' impriża kif 
ukoll il-kundizzjonijiet li jappoġġjaw il-
bejgħ maħsub għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.
4. B'kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jkun 
żgurat li dawk li jkabbru l-pitravi jkunu 
marbutin mill-qrib ma’ deċiżjoni biex 
ċerta kwantità tal-produzzjoni tingħadda 
’l quddiem għas-sena ta’ wara, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tistabbilixxi regoli dwar it-
trasferiment ’il quddiem taz-zokkor.
5. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li l-
prezz minimu tal-pitravi jiġi adattat skont 
iz-zokkor meta l-kwalità reali tiegħu tkun 
differenti mill-kwalità tat-tip, il-
Kummissjon tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tiddeċiedi t-termini relatati maż-
żidiet u mat-tnaqqis imsemmija fl-
Artikolu 101g (3).
6. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa tal-
prevenzjoni ta’ kull xkiel fis-suq, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta' atti 
delegati, tistabbilixxi l-kundizzjonijiet fejn 
iz-zokkor barra mill-kwota msemmi fl-
Artikolu 101l (1)(e) jitpoġġa fis-suq taz-
zokkor taħt kwota.

Or. es

Emenda 1484
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta għal regolament
L-Artikolu 101p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101p
Setgħat iddelegati

Sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
tas-settur taz-zokkor u sabiex tiżgura li l-
interessi tal-partijiet kollha jkunu tqiesu 
kif xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati, tadotta regoli dwar l-
aġġustament tal-prezzijiet li għandhom 
jiġu applikati skont l-Artikolu 101g(3).

Or. en

Emenda 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101q
Is-setgħat ta’ implimentazzjoni

Fir-rigward tal-impriżi msemmija fl-
Artikolu 101i, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni stipulata fl-Artikolu 162(2), 
tistabbilixxi regoli dwar:
a) applikazzjonijiet għall-approvazzjoni 
ppreżentati mill-impriżi, rekords li 
għandhom jinżammu mill-impriżi 
approvati, informazzjoni li trid tiġi 
ppreżentata mill-impriżi approvati;
b) is-sistema ta’ kontrolli li għandhom 
jitwettqu mill-Istati Membri fuq l-impriżi 
approvati;
(c) il-komunikazzjonijiet tal-Istati Membri 
lill-Kummissjoni u lill-impriżi approvati;
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(d) il-konsenja ta’ materja prima lill-
impriżi, fosthom il-kuntratti ta’ konsenja 
u n-noti tal-konsenja;
(e) ekwivalenza dwar zokkor kif imsemmi 
fl-Artikolu 101l(1)(a);
f) ir-reġim speċifiku ta’ provvista għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda;
g) esportazzjonijiet kif imsemmi fl-
Artikolu 101l(1)(d);
h) il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 
sabiex ikunu żgurati kontrolli effettivi;
i) il-bdil tad-dati stabbiliti fl-
Artikolu 101n;
j) l-istabbiliment tal-kwantità żejda, in-
notifiki u l-pagament tal-imposta fuq l-
ammont żejjed imsemmija fl-
Artikolu 101o;
k) it-tpoġġija awtomatika taz-zokkor barra 
mill-kwota fis-suq taz-zokkor tal-kwota 
msemmi fl-Artikolu 101l (1)(e).

Or. es

Emenda 1486
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
L-Artikolu 101q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101q
Is-setgħat ta’ implimentazzjoni

1 a. Sabiex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tar-raffinar taz-zokkor tal-
kannamiela full time, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti ta' implimentazzjoni 
skont l-Artikolu 291 tat-Trattat għandha 
tingħata lill-Kummissjoni rigward l-
istabbiliment ta' lista ta' raffinaturi full 
time.
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Or. en

Emenda 1487
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II  – Kapitolu II – Taqsima 1 – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tas-sejbiet tal-valutazzjonijiet tal-
impatt, li għandhom jitwettqu sal-31 ta' 
Diċembru 2012, dwar is-sistema ta' kwoti 
tal-ħalib u l-abolizzjoni ta' drittijiet ta' 
tħawwil fis-settur tal-inbid, il-
Kummissjoni għandha, sa mhux aktar 
tard mit-30 ta' Ġunju 2013, tressaq 
proposta dwar it-tkomplija jew ir-rieżami 
tal-proċessi ta' tmiem il-kwoti u ta' 
drittijiet ta' tħawwil, fis-setturi tal-ħalib, 
inbid u tal-pitravi. 

Or. pt

Emenda 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iżommu 
reġistru ta’ vinji li għandu jkun fih 
informazzjoni aġġornata dwar il-potenzjal 
tal-produzzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom iżommu 
reġistru ta’ vinji li għandu jkun fih 
informazzjoni aġġornata dwar il-potenzjal 
tal-produzzjoni u li għandu jkun integrat 
fis-sistemi tal-integrazzjoni tal-parcel li 
jiffurmaw parti Politika agrikola komuni 
— Sistema integrata ta’ amministrazzjoni 
u kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna .

Or. pt
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Emenda 1489
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Wara l-1 ta’ Jannar 2016, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, tiddeċiedi li l-
paragrafi 1 sa 3 ma jibqgħux japplikaw 
aktar. Dak l-att ta' implimentazzjoni 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura tal-
eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

imħassar

Or. de

Emenda 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Parti 2 – titolu 2 – kapitolu 2 – taqsima 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SISTEMA TAL-LIMITAZZJONI TAL-
PRODUZZJONI

Or. es

Emenda 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 102 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 102a
Awtoritajiet nazzjonali responsabbli għas-

settur tal-inbid
1. Mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
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dispożizzjoni oħra ta’ dan ir-Regolament 
dwar il-ħatra tal-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti, l-Istati Membri għandhom 
jaħtru awtorità waħda jew aktar li 
għandhom ikunu responsabbli sabiex 
jiżguraw il-konformità mar-regoli tal-
Unjoni fis-settur tal-inbid. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jaħtru l-laboratorji awtorizzati sabiex 
iwettqu l-analiżi uffiċjali fis-settur tal-
inbid. Il-laboratorji nnominati għandhom 
jissodisfaw il-kriterji ġenerali għall-operat 
ta’ laboratorji tal-ittestjar stabbiliti fl-
ISO/IEC 17025.
2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar l-ismijiet u l-
indirizzi tal-awtoritajiet u l-laboratorji 
msemmija fil-paragrafu 1. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika din l-
informazzjoni u għandha taġġornaha 
b’mod regolari.

Or. fr

Emenda 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 102 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 102b
Evalwazzjonijiet fis-settur tal-inbid

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw u 
jfasslu evalwazzjonijiet fis-settur tal-inbid:
(a) Fir-rigward tat-tħawwil illegali li sar 
wara l- 31 ta’ Awwissu 1998, u msemmi 
fl-Artikolu 85a tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007, l-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni, sal-1 ta’ Marzu ta’ kull 
sena, iż-żoni li kienu mħawla bid-dwieli 
mingħajr dritt għat-tħawwil 
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korrispondenti wara l-31 ta’ Awwissu 
1998, kif ukoll iż-żoni maqlugħa mill-
għeruq skont il-paragrafu 1 ta’ dak l-
Artikolu.
(b) Fir-rigward tar-regolarizzazzjoni 
obbligatorja tat-tħawwil illegali li sar 
qabel l-1 ta’ Settembru 1998 skont ir-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, sal-1 ta' 
Marzu ta' kull sena rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni:
i) id-dwieli minn vinji, mingħajr dritt għal 
tħawwil korrispondenti, qabel il-31 ta’ 
Awwissu 1998;
(ii) id-dwieli regolarizzati, it-tariffi kif 
ipprovduti u l-valur medju tad-drittijiet 
tat-tħawwil reġjonali skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1234/2007.
(c) Sal-1 ta’ Marzu ta’ kull sena, l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw lill-
Kummissjoni rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri previsti fil-
programmi ta’ appoġġ tagħhom 
imsemmija fit-Taqsima IV tal-Kapitolu IV 
tat-Titolu I tal-Parti II matul is-sena 
finanzjarja preċedenti.
Dawk ir-rapporti għandhom jelenkaw u 
jiddeskrivu l-miżuri li għalihom ingħatat 
l-għajnuna tal-Unjoni skont il-programmi 
ta’ appoġġ u għandhom, b’mod 
partikulari, jipprovdu dettalji dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
promozzjoni msemmija fl-Artikolu 43.
(d) L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni, sal-1 ta’ 
Marzu 2014, evalwazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji tal-programmi ta’ appoġġ kif 
ukoll indikazzjoni ta’ kif tista’ titjieb l-
effiċjenza tagħhom.
(e) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dwar 
in-notifiki u l-evalwazzjoni sabiex tiżgura 
l-applikazzjoni uniformi ta’ dan l-
Artikolu.
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Or. fr

Emenda 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti tas-settur tal-inbid għandhom 
jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni fl-Unjoni biss 
jekk ikollhom dokument ta’ 
akkumpanjament awtorizzat uffiċjalment.

1. Il-prodotti tas-settur tal-inbid għandhom 
jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni fl-Unjoni biss 
jekk ikollhom dokument ta’ 
akkumpanjament awtorizzat uffiċjalment.
B'kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġu 
standardizzati u ssimplifikati d-dokumenti 
wżati mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati dwar id-
dokument mudell ta' ċirkolazzjoni li 
għandu jintuża.

Or. pt

Emenda 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew gruppi ta’ 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jżommu
għandhom prodotti koperti mis-settur tal-
inbid fl-eżerċizzju tan-negozju tagħhom, 
b’mod partikolari produtturi, dawk li 
jibbottiljaw u proċessuri, kif ukoll 
negozjanti, għandhom iżommu reġistri tad-
dħul u l-ħruġ fir-rigward ta’ dawk il-
prodotti.

2. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew gruppi ta’ 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li, fl-eżerċizzju 
tan-negozju tagħhom, iżommu għandhom 
prodotti koperti mis-settur tal-inbid 
maħsuba li jitpoġġew fis-suq, b’mod 
partikolari produtturi, dawk li jibbottiljaw 
u proċessuri, kif ukoll negozjanti, 
għandhom iżommu reġistri tad-dħul u l-
ħruġ fir-rigward ta’ dawk il-prodotti.

Or. pt
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Emenda 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jitħaffu t-
trasport ta’ prodotti tal-inbid u l-verifika 
tiegħu mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 fir-rigward ta’:

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jitħaffu t-
trasport ta’ prodotti tal-inbid u l-verifika 
tiegħu mill-Istati Membri, kif ukoll id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 hawn fuq, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
fir-rigward ta’:

Or. pt

Emenda 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) simplifikazzjoni u standardizzazzjoni 
tar-reġistru.

Or. pt

Emenda 1497
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) regoli dwar il-kompożizzjoni tar-
reġistru, il-prodotti li għandhom ikunu 
fih, skadenzi għal entrati f’reġistri u l-
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għeluq ta’ reġistri;

Or. de

Emenda 1498
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) regoli dwar il-kompożizzjoni tar-
reġistru, il-prodotti li għandhom ikunu 
fih, skadenzi għal entrati f’reġistri u l-
għeluq ta’ reġistri;

imħassar

Or. de

Emenda 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 102 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103b
Projbizzjoni fuq tħawwil ta' dwieli ġodda

1. B'mod ġenerali, it-tħawwil ta’ dwieli 
tal-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid 
klassifikabbli skont l-Artikolu 24(1) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 479/2008 
tad-29 ta' April 2008 għandu jkun projbit.
2. It-tilqim mill-ġdid tal-varjetajiet tal-
għeneb tal-inbid imsemmija fil-paragrafu 
preċedenti 1, għal-varjetajiet għajr 
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid imsemmija 
fl-artikolu ċitat għandu wkoll ikun 
projbit.
3. Independentament minn paragrafi 1 u 
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2, it-tħawwil u t-tilqim mill-ġdid kif 
imsemmi f'dawk il-paragrafi għandhom 
ikunu permesis jekk ikunu koperti minn:
a) dritt ġdid għat-tħawwil mogħti skont l-
Artikolu 103c;
b) dritt għat-tħawwil mill-ġdid mogħti 
skont l-Artikolu 103d;
(c) dritt għat-tħawwil mogħti bħala 
riċerva kif ipprovdut fl-Artikoli 103e u 
103f.
4. Id-drittijiet tat-tħawwil imsemmija fil-
paragrafu 3 għandhom jingħataw f’ettari.
5. L-Artikoli 103c sa 103f għandhom 
japplikaw għall-anqas sal-31 ta' 
Diċembru 2020.
6. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jestendu fit-territorju tagħhom id-data 
stabbilita fil-paragrafu preċedenti. F'każ 
bħal dan, ir-regoli li jirregolaw ir-reġim 
tad-drittijiet għat-tħawwil stabbiliti f'dan 
l-Artikolu għandhom japplikaw kif xieraq 
fl-Istat Membru partikolari.

Or. es

Emenda 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103b
Projbizzjoni tat-tħawwil ta' dwieli ġodda

1. Inġenerali, it-tħawwil ta’ dwieli ta’ 
varjetajiet ta’ għeneb tal-inbid skont l-
Artikolu 24(1) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) 479/2008 tad-29 ta’ April 2008 
għandu jiġi pprojbit.
2. It-tilqim mill-ġdid tal-varjetajiet tal-
għeneb tal-inbid imsemmija fil-
paragrafu 1 preċedenti, għal varjetajiet 
oħra barra l-varjetajiet tal-għeneb tal-
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inbid msemmija fl-artikolu ċċitat għandu 
jkun ukoll ipprojbit.
3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, it-tħawwil u 
t-tilqim mill-ġdid kif imsemmija f’dawk il-
paragrafi għandhom ikunu permessi jekk 
ikunu koperti minn:
a) dritt ta’ tħawwil ġdid mogħti skont l-
Artikolu 103c;
b) dritt ta’ tħawwil mill-ġdid mogħti skont 
l-Artikolu 103d;
c) dritt ta’ tħawwil mogħti minn riżerva, 
kif previst fl-Artikoli 103e u 103f.
4. Id-drittijiet ta’ tħawwil imsemmija fil-
paragrafu 3 għandhom jingħataw f’ettari.
5. L-Artikoli 103c sa 103f għandhom 
japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2020.
6. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fit-
territorju tagħhom jestendu d-data 
stabbilita fil-paragrafu preċedenti. F’dan 
il-każ ir-regoli li jirrigwardaw is-sistema 
tad-drittijiet ta’ tħawwil stipulati f’dan l-
Artikolu għandhom japplikaw kif xieraq 
fl-Istat Membru partikolari.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi kollha għal dan l-Artikolu għandhom l-għan li jżommu sistema li tikkontrolla l-
potenzjal ta’ produzzjoni u ttejjeb il-kwalità u l-istabilità tal-prezzijiet, li hija sistema li ma 
tiswa xejn lill-Komunità u li wriet li hija effikaċi.

Emenda 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103c 
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Drittijiet ta’ tħawwil ġdid
1. Bla ħsara għall-Artikolu preċedenti, l-
Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet għal 
tħawwil ġdid lill-produtturi fir-rigward ta’ 
żoni:
a) maħsuba għal tħawwil ġdid imwettaq 
skont il-miżuri għall-konsolidazzjoni tal-
art jew il-miżuri dwar ix-xiri obbligatorju 
fl-interess pubbliku adottati skont il-liġi 
nazzjonali;
b) maħsuba għal għanijiet sperimentali;
c) maħsuba għall-mixtliet għat-tilqim; jew
d) li l-prodotti tal-inbid jew tad-dwieli 
tagħhom ikunu maħsuba biss għall-
konsum mill-familja tal-produttur tal-
inbid.
2. Id-drittijiet ta’ tħawwil ġdid għandhom:
a) jiġu eżerċitati mill-produttur li lilu 
jkunu ngħataw;
b) jintużaw qabel tmiem it-tieni sena tal-
inbid wara dik li matulha jkunu ngħataw;
c) jintużaw għall-għanijiet li għalihom 
ikunu ngħataw.

Or. es

Emenda 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103c
Drittijiet ta’ tħawwil ġdid

1. Bla ħsara għall-Artikolu preċedenti, l-
Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet għal 
tħawwil ġdid lill-produtturi fir-rigward ta’ 
żoni:
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a) maħsuba għal tħawwil ġdid imwettaq 
skont il-miżuri għall-konsolidazzjoni tal-
art jew il-miżuri dwar ix-xiri obbligatorju 
fl-interess pubbliku adottati skont il-liġi 
nazzjonali;
b) maħsuba għal għanijiet sperimentali;
c) maħsuba għall-mixtliet għat-tilqim; jew
d) li l-prodotti tal-inbid jew tad-dwieli 
tagħhom ikunu maħsuba biss għall-
konsum mill-familja tal-produttur tal-
inbid.
2. Id-drittijiet ta’ tħawwil ġdid għandhom:
a) jiġu eżerċitati mill-produttur li lilu 
jkunu ngħataw;
b) jintużaw qabel tmiem it-tieni sena tal-
inbid wara dik li matulha jkunu ngħataw;
c) jintużaw għall-għanijiet li għalihom 
ikunu ngħataw.

Or. es

Emenda 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103d
Drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
drittijiet ta' tħawwil mill-ġdid lil 
produtturi li jkunu qalgħu id-dwieli minn 
żona rreġistrata u rikonoxxuta legalment 
li tkun imħawla bid-dwieli. Barra minn 
hekk, iż-żoni fejn jinqalgħu d-dwieli li 
għalihom ikun ingħata primium biex dan 
isir, m’għandhomx jiġġeneraw drittijiet 
ta’ tħawwil mill-ġdid.
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2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
ta’ tħawwil mill-ġdid lil produtturi li 
jkunu mpenjaw ruħhom li jaqilgħu d-
dwieli minn żona mħawla bid-dwieli. 
F’tali każijiet, il-qlugħ tad-dwieli miż-
żona kkonċernata għandu jsir sa mhux 
aktar tard minn tmiem it-tielet sena minn 
meta jkunu tħawlu d-dwieli l-ġodda li 
għalihom ikunu ngħataw id-drittijiet ta’ 
tħawwil mill-ġdid.
3. Id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid
għandhom jikkorrispondu għall-
ekwivalenti taż-żona li minnha jkunu 
nqalgħu d-dwieli f’termini ta’ uċuħ tar-
raba’ puri.
4. Id-drittijiet ta' tħawwil mill-ġdid 
għandhom jiġu eżerċitati fl-azjendi li fir-
rigward tagħhom ikunu ngħataw. L-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw ukoll li dawn 
id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid jistgħu 
jiġu eżerċitati biss fiż-żona fejn ikun sar 
il-qlugħ tad-dwieli.
5. B’deroga mill-paragrafu 4, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li d-drittijiet ta’ 
tħawwil mill-ġdid jistgħu jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lil impriża 
oħra fl-istess Stat Membru fil-każijiet li 
ġejjin:
a) meta parti mill-impriża kkonċernata 
tkun ittrasferita lil dik l-impriża l-oħra;
b) meta żoni f’dik l-impriża l-oħra jkunu 
maħsubin:
i) għall-produzzjoni ta' nbejjed 
b'denominazzjoni tal-oriġini protetta jew 
indikazzjoni ġeografika protetta, jew
ii) għall-kultivazzjoni ta’ mixtliet għat-
tilqim.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tad-derogi li dwarhom 
hemm dispożizzjoni fl-ewwel
subparagrafu ma twassalx għal żieda 
ġenerali fil-potenzjal tal-produzzjoni fit-
territorju tagħhom, b’mod partikolari 
meta jsiru trasferimenti minn raba’ bagħli 
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għal raba’ saqwi.
6. Il-paragrafi 1 sa 5 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għal drittijiet simili 
għad-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid 
miksuba skont leġislazzjoni Komunitarja 
jew nazzjonali preċedenti.
7. Id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid 
mogħtija skont l-Artikolu 4(5) tar-
Regolament (KE) Nru 1493/1999 
għandhom jintużaw matul il-perjodi 
previsti fih.

Or. es

Emenda 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103d
Drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
drittijiet ta' tħawwil mill-ġdid lil 
produtturi li jkunu qalgħu id-dwieli minn 
żona rreġistrata u rikonoxxuta legalment 
li tkun imħawla bid-dwieli.
Barra minn hekk, iż-żoni fejn jinqalgħu 
d-dwieli li għalihom ikun ingħata 
primium biex dan isir, m’għandhomx 
jiġġeneraw drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid.
2. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
ta’ tħawwil mill-ġdid lil produtturi li 
jkunu mpenjaw ruħhom li jaqilgħu d-
dwieli minn żona mħawla bid-dwieli. 
F’tali każijiet, il-qlugħ tad-dwieli miż-
żona kkonċernata għandu jsir sa mhux 
aktar tard minn tmiem it-tielet sena minn 
meta jkunu tħawlu d-dwieli l-ġodda li 
għalihom ikunu ngħataw id-drittijiet ta’ 
tħawwil mill-ġdid.
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3. Id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid 
għandhom jikkorrispondu għall-
ekwivalenti taż-żona li minnha jkunu 
nqalgħu d-dwieli f’termini ta’ uċuħ tar-
raba’ puri.
4. Id-drittijiet ta' tħawwil mill-ġdid 
għandhom jiġu eżerċitati fl-azjendi li fir-
rigward tagħhom ikunu ngħataw. L-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw ukoll li dawn 
id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid jistgħu 
jiġu eżerċitati biss fiż-żona fejn ikun sar 
il-qlugħ tad-dwieli.
5. B’deroga mill-paragrafu 4, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li d-drittijiet ta’ 
tħawwil mill-ġdid jistgħu jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lil impriża 
oħra fl-istess Stat Membru fil-każijiet li 
ġejjin:
a) meta parti mill-impriża kkonċernata 
tkun ittrasferita lil dik l-impriża l-oħra;
b) meta żoni f’dik l-impriża l-oħra jkunu 
maħsubin:
i) għall-produzzjoni ta' nbejjed 
b'denominazzjoni tal-oriġini protetta jew 
indikazzjoni ġeografika protetta, jew
ii) għall-kultivazzjoni ta’ mixtliet għat-
tilqim.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni tad-derogi li dwarhom 
hemm dispożizzjoni fl-ewwel 
subparagrafu ma twassalx għal żieda 
ġenerali fil-potenzjal tal-produzzjoni fit-
territorju tagħhom, b’mod partikolari 
meta jsiru trasferimenti minn raba’ bagħli 
għal raba’ saqwi.
6. Il-paragrafi 1 sa 5 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għal drittijiet simili 
għad-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid 
miksuba skont leġislazzjoni Komunitarja 
jew nazzjonali preċedenti.
7. Id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid 
mogħtija skont l-Artikolu 4(5) tar-
Regolament (KE) Nru 1493/1999 
għandhom jintużaw matul il-perjodi 
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previsti fih.

Or. es

Emenda 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103e
Riżervi nazzjonali u reġjonali ta’ drittijiet 

ta' tħawwil
1. Sabiex itejbu l-ġestjoni tal-potenzjal tal-
produzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
joħolqu riżerva nazzjonali jew riżervi 
reġjonali tad-drittijiet ta’ tħawwil.
2. L-Istati Membri li stabbilixxew riżervi 
nazzjonali jew reġjonali tad-drittijiet ta' 
tħawwil skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1493/1999 jistgħu jżommu dawk ir-
riżervi dment li japplikaw is-sistema tad-
dritt ta' tħawwil skont din is-Subtaqsima.
3. Jekk ma jintużawx fiż-żmien preskritt, 
id-drittijiet ta’ tħawwil li ġejjin għandhom 
jiġu allokati lir-riżervi nazzjonali jew 
reġjonali:
a) id-drittijiet ta’ tħawwil ġdid;
b) id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid;
c) id-drittijiet ta’ tħawwil mogħtija mir-
riżerva.
4. Il-produtturi jistgħu jittrasferixxu d-
drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid lir-riżervi 
nazzjonali jew reġjonali.
Il-kundizzjonijiet għal tali trasferiment, 
magħmul, fejn meħtieġ, bi ħlas mill-fondi 
nazzjonali, għandhom jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.
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5. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jimplimentawx sistema ta’ riżerva 
sakemm ikunu jistgħu jagħtu prova li 
teżisti sistema alternattiva effikaċi għall-
ġestjoni tad-drittijiet ta’ tħawwil fit-
territorju tagħhom. Is-sistema alternattiva 
tista’, meta dan ikun meħtieġ, tidderoga 
mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din is-
Subtaqsima.

Or. es

Emenda 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103e
Riżervi ta’ drittijiet ta’ tħawwil

1. Sabiex itejbu l-ġestjoni tal-potenzjal tal-
produzzjoni, l-Istati Membri għandhom 
joħolqu riżerva nazzjonali jew riżervi 
reġjonali tad-drittijiet ta’ tħawwil.
2. L-Istati Membri li stabbilixxew riżervi 
nazzjonali jew reġjonali tad-drittijiet ta' 
tħawwil skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1493/1999 jistgħu jżommu dawk ir-
riżervi dment li japplikaw is-sistema tad-
dritt ta' tħawwil skont din is-Subtaqsima.
3. Jekk ma jintużawx fiż-żmien preskritt, 
id-drittijiet ta’ tħawwil li ġejjin għandhom 
jiġu allokati lir-riżervi nazzjonali jew 
reġjonali:
a) id-drittijiet ta’ tħawwil ġdid;
b) id-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid;
c) id-drittijiet ta’ tħawwil mogħtija mir-
riżerva.
4. Il-produtturi jistgħu jittrasferixxu d-
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drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid lir-riżervi 
nazzjonali jew reġjonali. Il-kundizzjonijiet 
għal tali trasferiment, magħmul, fejn 
meħtieġ, bi ħlas mill-fondi nazzjonali, 
għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati 
Membri filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.
5. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jimplimentawx sistema ta’ riżerva 
sakemm ikunu jistgħu jagħtu prova li 
teżisti sistema alternattiva effikaċi għall-
ġestjoni tad-drittijiet ta’ tħawwil fit-
territorju tagħhom. Is-sistema alternattiva 
tista’, meta dan ikun meħtieġ, tidderoga 
mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din is-
Subtaqsima.

Or. es

Emenda 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103f
L-għoti ta' drittijiet ta' tħawwil minn 

riżerva
1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
minn riżerva:
a) mingħajr ħlas, lill-produtturi taħt l-eta' 
ta' 40 sena, li jkollhom ħiliet u 
kompetenzi okkupazzjonali adegwati, li 
jkunu qegħdin jistabbilixxu ruħhom 
għall-ewwel darba u li jkunu stabbiliti 
bħala l-kap tal-azjenda;
b) bi ħlas lill-fondi nazzjonali jew, fejn 
xieraq, lill-fondi reġjonali, lill-produtturi 
li jkunu beħsiebhom jużaw id-drittijiet 
sabiex iħawlu vinji li l-produzzjoni 
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tagħhom ikollha post tal-bejgħ żgurat. L-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
kriterji għall-iffissar tal-ammonti tal-ħlas 
imsemmija fil-punt
c) li jistgħu jvarjaw skont il-prodott finali 
intenzjonat tal-vinji kkonċernati u skont 
il-bqija tal-perjodu ta’ validità tad-
drittijiet li jkunu qed jiġu ttrasferiti.
2. Meta jintużaw drittijiet ta’ tħawwil 
mogħtija minn riżerva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li:
a) il-post, il-varjetajiet u t-teknika ta' 
koltivazzjoni użati jiggarantixxu li l-
produzzjoni sussegwenti tkun adattata 
għad-domanda tas-suq;
b) l-ammonti tal-produzzjoni kkonċernati 
huma ammonti tipiċi tal-medja fir-reġjun, 
b’mod partikolari meta d-drittijiet ta’ 
tħawwil li joriġinaw f’raba’ bagħli 
jintużaw f’raba’ saqwi.
3. Id-drittijiet ta’ tħawwil mogħtija minn 
riżerva li ma jintużawx qabel tmiem it-
tieni sena tal-inbid wara dik li matulha 
jkunu ngħataw għandhom jintilfu u 
għandhom jerġgħu jiġu allokati lir-
riżerva.
4. Id-drittijiet ta’ tħawwil f’riżerva li ma 
jingħatawx qabel tmiem il-ħames sena tal-
inbid wara li jkunu ġew allokati lir-
riżerva għandhom jispiċċaw.
5. Jekk fi Stat Membru jkunu jeżistu 
riżervi reġjonali, l-Istat Membru jista’ 
jistipula regoli li jippermettu t-
trasferiment tad-drittijiet ta’ tħawwil bejn 
ir-riżervi reġjonali. Jekk fi Stat Membru 
jkunu jeżistu riżervi kemm reġjonali kif 
ukoll nazzjonali, l-Istat Membru jista’ 
jippermetti wkoll trasferimenti, li jistgħu 
jkunu suġġetti għal koeffiċjent ta' tnaqqis, 
bejn dawk ir-riżervi.

Or. es
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Emenda 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103f
Drittijiet ta’ tħawwil mogħtija minn 

riżerva
1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu drittijiet 
minn riżerva:
a) mingħajr ħlas, lill-produtturi taħt l-eta' 
ta' 40 sena, li jkollhom ħiliet u 
kompetenzi okkupazzjonali adegwati, li 
jkunu qegħdin jistabbilixxu ruħhom 
għall-ewwel darba u li jkunu stabbiliti 
bħala l-kap tal-azjenda;
b) bi ħlas lill-fondi nazzjonali jew, fejn 
xieraq, lill-fondi reġjonali, lill-produtturi 
li jkunu beħsiebhom jużaw id-drittijiet 
sabiex iħawlu vinji li l-produzzjoni 
tagħhom ikollha post tal-bejgħ żgurat.
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
kriterji għall-iffissar tal-ammonti tal-ħlas 
imsemmija fil-punt b), li jistgħu jvarjaw 
skont il-prodott finali intenzjonat tal-vinji 
kkonċernati u skont il-bqija tal-perjodu 
ta’ validità tad-drittijiet li jkunu qed jiġu 
ttrasferiti.
2. Meta jintużaw drittijiet ta’ tħawwil 
mogħtija minn riżerva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li:
a) il-post, il-varjetajiet u t-teknika ta' 
koltivazzjoni użati jiggarantixxu li l-
produzzjoni sussegwenti tkun adattata 
għad-domanda tas-suq;
b) l-ammonti tal-produzzjoni kkonċernati 
huma ammonti tipiċi tal-medja fir-reġjun, 
b’mod partikolari meta d-drittijiet ta’ 
tħawwil li joriġinaw f’raba’ bagħli 
jintużaw f’raba’ saqwi.
3. Id-drittijiet ta’ tħawwil mogħtija minn 
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riżerva li ma jintużawx qabel tmiem it-
tieni sena tal-inbid wara dik li matulha 
jkunu ngħataw għandhom jintilfu u 
għandhom jerġgħu jiġu allokati lir-
riżerva.
4. Id-drittijiet ta’ tħawwil f’riżerva li ma 
jingħatawx qabel tmiem il-ħames sena tal-
inbid wara li jkunu ġew allokati lir-
riżerva għandhom jispiċċaw.
5. Jekk fi Stat Membru jkunu jeżistu 
riżervi reġjonali, l-Istat Membru jista’ 
jistipula regoli li jippermettu t-
trasferiment tad-drittijiet ta’ tħawwil bejn 
ir-riżervi reġjonali. Jekk fi Stat Membru 
jkunu jeżistu riżervi kemm reġjonali kif 
ukoll nazzjonali, l-Istat Membru jista’ 
jippermetti wkoll trasferimenti, li jistgħu 
jkunu suġġetti għal koeffiċjent ta' tnaqqis, 
bejn dawk ir-riżervi.

Or. es

Emenda 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103g
De minimis

Din is-Subtaqsima m’għandhiex tapplika 
fi Stati Membri fejn is-sistema tad-
drittijiet ta’ tħawwil tal-Komunità ma 
kinetx tapplika sal-31 ta’ Diċembru 2007.

Or. es

Emenda 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103h
Regoli nazzjonali aktar stretti

L-Istati Membri jistgħu jadottaw regoli 
nazzjonali aktar stretti għall-għoti tad-
drittijiet ta’ tħawwil ġdid jew għall-għoti 
tad-drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid.
Dawn jistgħu jirrikjedu wkoll li l-
applikazzjonijiet rispettivi u l-
informazzjoni rilevanti meħtieġa jiġu 
ssupplimentati b'informazzjoni 
addizzjonali meħtieġa għall-monitoraġġ 
tal-iżvilupp tal-potenzjal tal-produzzjoni.

Or. es

Emenda 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 103i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103j
Miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ din is-Subtaqsima għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 162 ta’ dan ir-Regolament.
Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu dan li ġej:
a) dispożizzjonijiet biex jiġu evitati imposti 
amministrattivi eċċessivi fl-applikazzjoni 
ta’ dawn id-dispożizzjonijiet;
b) il-koeżistenza ta’ dwieli skont l-
Artikolu 103f(2);
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c) l-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ 
tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 103f(5).

Or. es

Emenda 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103j
Miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ din is-Subtaqsima għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 162 ta’ dan ir-Regolament.
Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu dan li ġej:
a) dispożizzjonijiet biex jiġu evitati imposti 
amministrattivi eċċessivi fl-applikazzjoni 
ta’ dawn id-dispożizzjonijiet;
b) il-koeżistenza ta’ dwieli skont l-
Artikolu 103f(2);
c) l-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ 
tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 103f(5).

Or. es

Emenda 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu II – Taqsima III – Subtaqsima 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1
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SISTEMA TA' LIMITAZZJONI TAL-
PRODUZZJONI FIS-SETTUR TAL-

ĦALIB
Artikolu 103k

Definizzjonijiet
1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:
a) "ħalib” tfisser il-prodott mit-tħallib ta' 
baqra waħda jew aktar;
b) "prodotti oħra tal-ħalib" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra l-
ħalib, b'mod partikolari l-ħalib xkumat, 
il-krema, il-butir, il-jogurt u l-ġobon; fejn 
ikun rilevanti, dawn jistgħu jiġu 
kkonvertiti f’“ekwivalenti tal-ħalib” billi 
jiġu applikati koeffiċjenti li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni;
c) “produttur” tfisser bidwi li għandu 
impriża li tinsab fit-territorju ġeografiku 
ta’ Stat Membru, li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza l-ħalib jew li jkun qed 
iħejji biex jagħmel dan fil-futur qrib;
d) "azjenda": kif definta fl-Artikolu 4 tar-
Regolament tal-UE dwar il-Pagamenti 
Diretti;
e) "xerrej" tfisser impriża jew grupp li 
jixtri l-ħalib mingħand il-produtturi:
- sabiex jiġbru, jippakkjah, jaħżnu, 
ikessħu jew jipproċessah, inkluż skont 
kuntratt,
- sabiex ibiegħu lil impriża waħda jew 
aktar li tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħrajn tal-ħalib;
f) "konsenja" tfisser kwalunkwe konsenja 
ta' ħalib, li ma tinkludi l-ebda prodott 
ieħor tal-ħalib, minn produttur lil xerrej, 
indipendentement minn jekk it-trasport 
isirx mill-produttur, minn xerrej, minn 
impriża li tipproċessa jew tittratta tali 
prodotti jew minn parti terza;
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g) "bejgħ dirett" tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta' ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, kif ukoll 
kwalunkwe bejgħ jew trasferiment ta' 
prodotti oħra tal-ħalib minn produttur;
h) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser il-
konsenji ta' ħalib jew il-bejgħ dirett ta' 
ħalib jew ta' prodotti oħra tal-ħalib;
i) "kwota individwali" tfisser il-kwota ta' 
produttur fl-1 ta' April ta' kwalunkwe 
perjodu ta' tnax-il xahar;
j) "kwota nazzjonali" tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 1031, stabbilita għal 
kull Stat Membru;
k) "kwota disponibbli" tfisser il-kwota 
disponibbli għall-produtturi fil-31 ta' 
Marzu tal-perijodu ta' tnax-il xahar li 
għalih tiġi kkalkolata l-imposta għaż-
żejjed, b'kont meħud tat-trasferimenti, il-
bejgħ, il-konverzjonijiet u r-
riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f'dan ir-Regolament li jkunu saru 
matul dak il-perjodu ta' tnax-il xahar.
2. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
definizzjoni mogħtija fil-punt (e) tal-
paragrafu 1, kwalunkwe grupp ta’ 
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
il-ħidmiet amministrattivi u ta’ 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta fuq l-ammont żejjed f’isem il-
membri tiegħu għandu jitqies ukoll bħala 
xerrej. Għall-finijiet tal-ewwel sentenza 
ta' dan is-subparagrafu, il-Greċja 
għandha titqies żona ġeografika waħda u 
tista' tqis korp uffiċjali bħala grupp ta' 
xerrejja.
3. Sabiex tiżgura, b’mod partikulari, li l-
ebda kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti 
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzata ma 
tkun eskluża mill-arranġamenti tal-kwota, 
il-Kummissjoni tista’, filwaqt li tħares id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fil-
punt (f), taġġusta d-definizzjoni ta’ “bejgħ 
dirett” permezz ta’ att iddelegat.
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Artikolu 103l
Kwoti nazzjonali

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul ħames perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2015 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stabbiliti fl-Anness [VIIIa].
2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinqasmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 103m, b'distinzjoni bejn 
il-konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe 
qbiż tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi 
stabbilit b’mod nazzjonali f’kull Stat 
Membru, skont din it-Taqsima u 
b’distinzjoni bejn il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness (VIIIa) għandhom jiġu stabbiliti 
bla ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl 
tal-qagħda ġenerali tas-suq u tal-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu f’ċerti 
Stati Membri.
4. Għall-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-
Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, 
is-Slovenja u s-Slovakkja, il-kwoti 
nazzjonali għandhom jinkludu l-ħalib 
kollu jew l-ekwivalenti kollu tal-ħalib 
imwassal lil xerrej jew mibjugħ 
direttament, irrispettivament minn jekk 
dan ikunx ġie prodott jew 
ikkummerċjalizzat skont miżura 
tranżizzjonali applikabbli f’dawk il-pajjiżi 
jew le.
5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
meħtieġa għal implimentazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu fl-Istati Membri. Il-
proċeduri, in-notifiki u l-kriterji tekniċi 
għandhom jiġu stipulati f’dawn ir-regoli.

Artikolu 103m
Kwoti individwali
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1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta' April 2015 għandhom 
ikunu daqs il-kwantità jew kwantitajiet ta' 
referenza individwali tagħhom fil-
31 ta' Marzu 2015 mingħajr preġudizzju 
għal trasferimenti, bejgħ jew 
konverżjonijiet ta' kwota li jieħdu effett fl-
1 ta' April 2015.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fuq 
talba debitament iġġustifikata tal-
produttur.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull waħda.
4. Il-parti tal-kwota nazzjonali Finlandiża 
allokata għall-konsenji msemmija fl-
Artikolu 1051 tista’ tiżdied sa ammont li 
ma jaqbiżx il-200,000 tunnellata mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni sabiex jingħata 
kumpens lill-produtturi “SLOM” 
Finlandiżi. Din ir-riżerva, li għandha 
tkun allokata skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għandha tintuża 
esklussivament f'isem il-produtturi li d-
dritt tagħhom li jerġgħu jibdew il-
produzzjoni jkun ġie affettwat b’riżultat 
tal-adeżjoni.
5. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali aġġustata skont l-
Artikolu 103o, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 103q.
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Artikolu 103n
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 103q abbażi ta' kriterji 
oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Artikolu 103o
Ġestjoni tal-kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, għal 
kull Stat Membru u għal kull perjodu, 
qabel tmiem dak il-perjodu, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni previsti fl-
Artikolu 103af, id-diviżjoni bejn 
"konsenji" u "bejgħ dirett" tal-kwoti 
nazzjonali, fid-dawl tal-konverżjonijiet 
mitluba mill-produtturi bejn kwoti 
individwali għall-konsenji u l-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
għandhom jiġu stabbiliti minnha u skont 
ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
minnha, permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 162, l-
informazzjoni meħtieġa biex:
a) isir l-aġġustament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li għandha titħallas minn kull Stat 
Membru.

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam, li 
għandu jiġi applikat għall-kwota 
individwali għall-konsenji allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2015 skont l-
Artikolu 105c(1), il-kontenut ta' referenza 



AM\909518MT.doc 93/176 PE494.484v01-00

MT

għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikat għal dik 
il-kwota f'dik id-data.
3. Il-kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
għandu jinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 103m(2) u meta l-
kwoti jinkisbu, jiġu ttrasferuti jew jiġu 
ttrasferuti b’mod temporanju skont ir-
regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
4. Għall-produtturi l-ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-konsenji allokata 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
skont ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
5. Il-kontenut ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b'aktar minn 0.1 gramma għal kull kg il-
kontenut ta' referenza għax-xaħam 
stabbilit fl-Anness [VIIIb].

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness [VIIIa], 
b’mod partikulari bl-għan li jagħmel l-
allokazzjonijiet li dwarhom hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 103l. Ir-riżerva 
nazzjonali għandha tkun rifornuta, kif 
xieraq, bl-irtirar ta' xi kwantitajiet kif 
previst fl-Artikolu 103r, filwaqt li tinżamm 
parti mit-trasferimenti kif previst fl-
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Artikolu 103w, jew billi jsir tnaqqis 
ġenerali fil-kwoti individwali kollha. Il-
kwoti kkonċernati għandhom iżommu l-
għan oriġinali tagħhom, jiġifieri l-
konsenji jew il-bejgħ dirett.
2. Kwalunkwe kwota addizzjonali allokata 
lil Stat Membru għandha titpoġġa 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
tinqasam f'konsenji u bejgħ dirett skont 
il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew legali li jkollha 
kwoti individwali ma tibqax tissodisfa l-
kondizzjonijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103k a(c) matul perjodu ta' tnax-
il xahar, il-kwantitajiet korrispondenti 
għandhom immorru lura fir-riżerva 
nazzjonali sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
April tas-sena kalendarja ta' wara, ħlief 
meta dik il-persuna terġa' ssir produttur 
skont it-tifsira ta' punt (c) tal-
Artikolu 1031 qabel dik id-data.
Meta dik il-persuna terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar, il-
kwota individwali kollha li tkun ġiet 
irtirata, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tal-applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità li tkun 
mill-inqas daqs 85 % tal-kwota 
individwali tagħhom matul mill-inqas 
perjodu wieħed ta’ tnax-il xahar, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-kwota li 
ma tkunx intużat jew parti minnha 
għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali, u b’liema kundizzjonijiet 
għandu jseħħ dan.
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L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
b’liema kundizzjonijiet kwota tista’ tkun 
allokata mill-ġdid lill-produttur 
ikkonċernat jekk hu jerġa’ jibda l-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
f’każijiet debitament iġġustifikati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Sa tmiem kull perjodu ta’ tnax-il xahar, 
l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw, 
għall-perjodu kkonċernat, kwalunkwe 
trasferiment temporanju ta’ parti mill-
kwoti individwali li l-produtturi li huma 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw.
L-Istati Membri jistgħu jirregolaw l-
operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
produzzjoni tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew 
fir-reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
sħaħ fil-każijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103r(3) u jiddeterminaw sa liema 
punt dak li jittrasferixxi jista' jirrepeti 
operazzjonijiet ta' trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-
paragrafu 1 abbażi ta’ waħda mill-kriterji 
li ġejjin jew tat-tnejn li huma:
a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitati l-bidliet u l-
aġġustamenti strutturali;
b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu 
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
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ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
li, fejn applikabbli, ma tkunx ġiet 
ittrasferita mal-impriża għandha tiżdied 
mar-riżerva nazzjonali.
2. Meta l-kwoti jkunu ġew jew jiġu 
ttrasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta’ 
kirjiet rurali jew permezz ta’ mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota m’għandhiex tiġi 
ttrasferita mal-impriża.
3. Meta l-art tkun ittrasferita lill-
awtoritajiet pubblikċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew meta t-trasferiment 
iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikulari li l-produtturi li jkunu qed 
iċedu tali art ikunu f'pożizzjoni li jkomplu 
l-produzzjoni tal-ħalib jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Meta ma jkunx hemm ftehim bejn il-
partijiet, fil-każ ta’ kirjiet li waslu biex 
jintemmu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
kkonċernati għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Artikolu 103u
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Miżuri speċjali ta’ trasferiment
1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
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tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti

1. Fil-każ ta' trasferimenti kif imsemmi fl-
Artikoli 103t u 103u l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta' kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Fejn il-kwoti jkunu ġew ittrasferiti jew 
jiġu ttrasferiti skont l-Artikoli 103t u 103u 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bl-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk u 
taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
ttrasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

L-ebda għajnuna finanzjarja marbuta 
direttament mal-akkwist tal-kwoti ma 
tista’ tingħata minn awtorità pubblika 
għall-bejgħ, it-trasferiment jew l-
allokazzjoni tal-kwoti skont din it-
Taqsima.

Artikolu 103x
Imposta fuq l-ammont żejjed

1. Għandha titħallas imposta fuq l-
ammonti żejda ta’ ħalib u prodotti oħra 
tal-ħalib ikkummerċjalizzati li jaqbżu l-
kwota nazzjonali.
L-imposta għandha tkun ta’ EUR 27.83 
għal kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
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responsabbli lejn il-Komunità għall-
imposta fuq l-ammont żejjed li tirriżulta 
mill-kwantitajiet maqbużin tal-kwota 
nazzjonali, iddeterminata nazzjonalment
u separatament għal konsenji u bejgħ 
dirett, u bejn is-16 ta' Ottubru u t-30 ta' 
Novembru wara l-perjodu ta' tnax-il 
xahar ikkonċernat, għandhom iħallsu 
99 % tal-ammont dovut, lill-FAEG.
3. Jekk l-imposta fuq l-ammont żejjed 
prevista fil-paragrafu 1 ma tkunx tħallset 
qabel id-data dovuta, u wara 
konsultazzjoni tal-Kumitat tal-Fondi 
Agrikoli, il-Kummissjoni għandha 
tnaqqas somma ekwivalenti għall-imposta 
fuq l-ammont żejjed mhux imħallsa mill-
pagamenti ta' kull xahar skont it-tifsira 
tal-Artikolu xx u l-paragrafu x tal-
Artikolu xx tar-Regolament (KE) 
Orizzontali. Qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha twissi 
lill-Istat Membru kkonċernat, li għandu 
jgħarraf il-pożizzjoni tiegħu fi żmien 
ġimgħa. L-Artikolu xx tar-Regolament 
(KE) Orizzonatali m’għandux japplika.

Artikolu 103y
Kontribut tal-produtturi għall-imposta 

dovuta fuq l-ammont żejjed
L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata kollha kemm hi, skont l-
Artikoli 103x u 103ac, fost il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 1031(2).
Bla ħsara għall-Artikoli 103z u 103ac(1), 
il-produtturi għandhom ikunu 
responsabbli lejn l-Istat Membru għall-
ħlas tal-kontribut tagħhom għall-imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed, ikkalkulata 
skont l-Artikoli 103o, 103p u 103z, għas-
sempliċi raġuni li jkunu qabżu l-kwoti li 
kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

Artikolu 103z
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-
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konsenji
1. Sabiex jiġi kkalkulat l-ammont 
definittiv tal-imposta fuq l-ammont żejjed, 
il-kwantitajiet ikkonsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex jirriflettu kwalunkwe 
differenza bejn il-kontenut reali tax-
xaħam u l-kontenut ta’ referenza għax-
xaħam.
2. Il-kontribut ta’ kull produttur għall-
ħlas tal-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandu jiġi stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat 
Membru, wara li kwalunkwe parti tal-
kwota nazzjonali allokata għall-konsenji 
li ma tkunx intużat tiġi allokata mill-ġdid 
jew le, b’mod li jkun proporzjonali għall-
kwoti individwali ta’ kull produttur jew 
skont kriterji oġġettivi li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
a) fil-livell nazzjonali abbażi tal-ammont 
li bih tkun inqabżet il-kwota ta' kull 
produttur,
b) jew l-ewwel fil-livell tax-xerrej u minn 
hemm ’il quddiem fil-livell nazzjonali fejn 
ikun xieraq.

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja

1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġbir, mingħand il-
produtturi, tal-kontributi li dawn tal-
aħħar ikollhom jagħtu minħabba l-
imposta fuq l-ammont żejjed, u għandhom 
iħallsu lill-entità kompetenti tal-Istat 
Membru, qabel data li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(d), (f) u (g), l-ammont ta’ 
dawn il-kontributi mnaqqas mill-prezz tal-
ħalib imħallas lill-produtturi responsabbli 
għall-ammont żejjed jew, fin-nuqqas ta’ 
dan, miġbur bi kwalunkwe mod ieħor li 
jkun xieraq.
2. Meta xerrej jieħu post xerrej ieħor jew 
aktar, għal kollox jew b’mod parzjali, il-
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kwoti individwali disponibbli għall-
produtturi għandhom jitqiesu għall-bqija 
tal-perjodu ta’ tnax-il xahar li jkun 
għaddej, wara li jitnaqqsu l-kwantitajiet li 
jkunu diġà twasslu u filwaqt li jitqies il-
kontenut tax-xaħam tagħhom. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll meta 
produttur jittrasferixxi minn xerrej għal 
ieħor.
3. Meta, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet imwassla minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli għal dak il-
produttur, l-Istat Membru rilevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
konsenja mill-produttur ikkonċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
ddettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista' jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jikkonsenjaw lil diversi 
xerrejja.

Artikolu 103ab
Awtorizzazzjoni

L-istatus ta' xerrej se jkun soġġett għal 
approvazzjoni minn qabel skont kriterji li 
għandhom jiġu stipulati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(f) u b’konformità 
mal-proċedura stabbilita permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af.

Artikolu 103ac
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-bejgħ 

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru, wara li 
kwalunkwe parti tal-kwota nazzjonali 
allokata għall-bejgħ dirett li ma tkunx 
intużat tiġi allokata mill-ġdid jew le, fil-
livell territorjali x-xieraq jew fil-livell 
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nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi ta’ kif għandha 
tinħadem il-kontribuzzjoni tal-produttur 
għall-imposta fuq l-ammont żejjed dovuta 
fuq il-kwantità totali ta’ ħalib mibjugħ, 
trasferit jew użat għall-manifattura ta’ 
prodotti tal-ħalib, jew inkella ttrasferit bl-
applikazzjoni ta’ kriterji ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(b).
3. Ma għandha titqies l-ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam bl-
iskop tal-kalkolu tal-ammont definittiv 
tal-imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-punti (d) u (f) tal-Artikolu 103af kif u 
meta l-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandha titħallas lill-entità kompetenti 
tal-Istat Membru.

Artikolu 103ad
Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 
mhux imħallsa
1. Meta, fil-każ ta’ konsenji jew bejgħ 
dirett, jinstab li trid titħallas l-imposta fuq 
l-ammont żejjed u l-kontribut miġbur 
mill-produtturi jkun akbar minn dik l-
imposta, l-Istat Membru jista’:
a) juża b’mod sħiħ jew parzjalment dak l-
ammont żejjed biex jiffinanzja l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 103u(1)(a), u/jew
b) iqassmu kollu mill-ġdid jew iqassam 
parti minnu mill-ġdid lill-produtturi li:
- jkunu fil-kategoriji ta' prijorità stabbiliti 
mill-Istat Membru abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u fi żmien perjodu li għandu jiġi 
stipulat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 103ae(g),
- jkunu affettwati minn sitwazzjoni 
straordinarja li tirriżulta minn regola 
nazzjonali li mhux marbuta mas-sistema 
tal-kwoti għall-ħalib u għall-prodotti l-
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oħra tal-ħalib stabbilita b’dan il-Kapitolu.
2. Meta jkun stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta fuq l-ammont 
żejjed, kwalunkwe ħlas bil-quddiem li 
jkun inġabar mix-xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jitħallas lura sa mhux 
aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tnax-
il xahar ta’ wara.
3. Meta xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta fuq l-ammont żejjed skont l-
Artikolu 103aa, l-Istat Membru jista' 
jiġbor l-ammonti mhux imħallsa 
direttament mill-produttur, bla ħsara għal 
kwalunkwe penali li jista' jimponi fuq ix-
xerrej inadempjenti.
4. Meta produttur jew xerrej jonqos milli 
jħares il-limitu ta’ żmien għall-ħlas, l-
interessi fuq l-arretrati, li għandhom jiġu 
ffissati mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(e), għandhom jitħallsu lill-
Istat Membru.

Artikolu 103ae
Atti ddelegati

Sabiex tiżgura li s-sistema tal-kwoti tal-
ħalib tilħaq l-għanijiet tagħha, b’mod 
partikulari l-effiċjenza fl-użu u l-kalkolu 
tal-kwoti individwali, u fil-ġbir u l-użu tal-
imposta, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli li 
jikkonċernaw:
a) il-konverżjonijiet temporanji u 
definittivi tal-kwoti;
b) l-allokazzjoni ta’ kwoti mhux użati;
c) il-livell limitu għall-fattur ta’ 
korrezzjoni għax-xaħam;
d) l-obbligu tal-produtturi li jagħmlu 
konsenji lil xerrejja approvati;
e) il-kriterji għall-approvazzjoni tax-
xerrejja mill-Istati Membri;
f) il-kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
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mill-ġdid tal-imposta fuq l-ammont żejjed;
g) kwalunkwe modifika għad-definizzjoni 
ta’ “bejgħ dirett”, filwaqt li żżomm 
f’moħħa d-definizzjoni ta’ “konsenja” 
stipulata fl-Artikolu 103k(f).

Artikolu 103af
Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistipula r-regoli 
neċessarji għall-applikazzjoni tas-sistema 
tal-kwoti, fosthom:
a) il-konverżjonijiet definittivi u d-
diviżjoni, wara li l-Istati Membri jiġu 
notifikati, tal-kwoti nazzjonali bejn il-
konsenji u l-bejgħ dirett;
b) id-determinazzjoni tal-koeffiċjent għall-
kontenut ta’ xaħam ta’ kwoti individwali 
u l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni għax-
xaħam;
c) id-determinazzjoni tal-ekwivalenti tal-
ħalib mill-Istati Membri;
d) il-proċedura, l-iskeda taż-żmien u t-
tħaddim tal-ħlas tal-imposta, u tnaqqis 
jew ħlasijiet bil-quddiem meta jkun hemm 
bżonn li tinżamm l-iskeda taż-żmien;
e) l-impożizzjoni ta’ interessi fuq id-
dewmien fil-ħlas u tariffi korretti fuq l-
imposta;
f) li l-produtturi jkunu infurmati bid-
definizzjonijiet il-ġodda, in-notifika tal-
kwoti individwali u tal-imposta;
g) l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
u l-ftehimiet fir-rigward tal-imposta 
addizzjonali fis-settur tal-ħalib;
h) l-istabbiliment ta’ mudell għad-
dikjarazzjonijiet tal-konsenji u l-bejgħ 
dirett;
i) it-twettiq tad-dikjarazzjonijiet, iż-żamma 
tar-reġistri u n-notifika tal-informazzjoni 
mill-produtturi u x-xerrejja;
j) il-kontrolli fuq il-konsenji u l-bejgħ 
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dirett.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kwoti għandha tinżamm fis-settur tal-ħalib mill-inqas sal-2020, b’konformità 
mal-politika tal-Parlament li jestendi s-sistemi ta’ limitazzjoni tal-produzzjoni għaz-zokkor u 
l-inbid. Is-settur tal-ħalib għandu bżonn iktar żmien biex jaġġusta, permezz ta’ rata ta’ 
tnaqqis gradwali fit-tkabbir, għal-liberalizzazzjoni tas-suq.

Emenda 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu II – Taqsima III – Subtaqsima 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1
SISTEMA TA' LIMITAZZJONI TAL-
PRODUZZJONI FIS-SETTUR TAL-

ĦALIB
Artikolu 103k

Definizzjonijiet
1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:
a) "ħalib” tfisser il-prodott mit-tħallib ta' 
baqra waħda jew aktar;
b) "prodotti oħra tal-ħalib" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra l-
ħalib, b'mod partikolari l-ħalib xkumat, 
il-krema, il-butir, il-jogurt u l-ġobon; fejn 
ikun rilevanti, dawn jistgħu jiġu 
kkonvertiti f’“ekwivalenti tal-ħalib” billi 
jiġu applikati koeffiċjenti li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni;
c) “produttur” tfisser bidwi li għandu 
impriża li tinsab fit-territorju ġeografiku 
ta’ Stat Membru, li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza l-ħalib jew li jkun qed
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iħejji biex jagħmel dan fil-futur qrib;
d) "azjenda": kif definta fl-Artikolu 4 tar-
Regolament tal-UE dwar il-Pagamenti 
Diretti;
e) "xerrej" tfisser impriżi jew grupp li 
jixtri l-ħalib mingħand il-produtturi:
- sabiex jiġbru, jippakkjah, jaħżnu, 
ikessħu jew jipproċessah, inkluż skont 
kuntratt,
- sabiex ibiegħu lil impriża waħda jew 
aktar li tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħrajn tal-ħalib;
f) "konsenja" tfisser kwalunkwe konsenja 
ta' ħalib, li ma tinkludi l-ebda prodott 
ieħor tal-ħalib, minn produttur lil xerrej, 
indipendentement minn jekk it-trasport 
isirx mill-produttur, minn xerrej, minn 
impriża li tipproċessa jew tittratta tali 
prodotti jew minn parti terza;
g) "bejgħ dirett" tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta' ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, kif ukoll 
kwalunkwe bejgħ jew trasferiment ta' 
prodotti oħra tal-ħalib minn produttur;
h) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser il-
konsenji ta' ħalib jew il-bejgħ dirett ta' 
ħalib jew ta' prodotti oħra tal-ħalib;
i) "kwota individwali" tfisser il-kwota ta' 
produttur fl-1 ta' April ta' kwalunkwe 
perjodu ta' tnax-il xahar;
j) "kwota nazzjonali" tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 1031, stabbilita għal 
kull Stat Membru;
k) "kwota disponibbli" tfisser il-kwota 
disponibbli għall-produtturi fil-31 ta' 
Marzu tal-perijodu ta' tnax-il xahar li 
għalih tiġi kkalkolata l-imposta għaż-
żejjed, b'kont meħud tat-trasferimenti, il-
bejgħ, il-konverzjonijiet u r-
riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f'dan ir-Regolament li jkunu saru 
matul dak il-perjodu ta' tnax-il xahar.
2. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
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definizzjoni mogħtija fil-punt (e) tal-
paragrafu 1, kwalunkwe grupp ta’ 
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
il-ħidmiet amministrattivi u ta’ 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta fuq l-ammont żejjed f’isem il-
membri tiegħu għandu jitqies ukoll bħala 
xerrej. Għall-finijiet tal-ewwel sentenza 
ta' dan is-subparagrafu, il-Greċja 
għandha titqies żona ġeografika waħda u 
tista' tqis korp uffiċjali bħala grupp ta' 
xerrejja.
3. Sabiex tiżgura, b’mod partikulari, li l-
ebda kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti 
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzata ma 
tkun eskluża mill-arranġamenti tal-kwota, 
il-Kummissjoni tista’, filwaqt li tħares id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fil-
punt (f), taġġusta d-definizzjoni ta’ “bejgħ 
dirett” permezz ta’ att iddelegat.

Artikolu 103l
Kwoti nazzjonali

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul ħames perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2015 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stabbiliti fl-Anness [VIIIa].
2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinqasmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 103m, b'distinzjoni bejn 
il-konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe 
qbiż tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi 
stabbilit b’mod nazzjonali f’kull Stat 
Membru, skont din it-Taqsima u 
b’distinzjoni bejn il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness (VIIIa) għandhom jiġu stabbiliti 
bla ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl 
tal-qagħda ġenerali tas-suq u tal-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu f’ċerti 
Stati Membri.
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4. Għall-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-
Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, 
is-Slovenja u s-Slovakkja, il-kwoti 
nazzjonali għandhom jinkludu l-ħalib 
kollu jew l-ekwivalenti kollu tal-ħalib 
imwassal lil xerrej jew mibjugħ 
direttament, irrispettivament minn jekk 
dan ikunx ġie prodott jew 
ikkummerċjalizzat skont miżura 
tranżizzjonali applikabbli f’dawk il-pajjiżi 
jew le.
5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
meħtieġa għal implimentazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu fl-Istati Membri. Il-
proċeduri, in-notifiki u l-kriterji tekniċi 
għandhom jiġu stipulati f’dawn ir-regoli.

Artikolu 103m
Kwoti individwali

1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta' April 2015 għandhom 
ikunu daqs il-kwantità jew kwantitajiet ta' 
referenza individwali tagħhom fil-
31 ta' Marzu 2015 mingħajr preġudizzju 
għal trasferimenti, bejgħ jew 
konverżjonijiet ta' kwota li jieħdu effett fl-
1 ta' April 2015.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom jew kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
kunsinni u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fuq 
talba debitament iġġustifikata tal-
produttur.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull waħda.
4. Il-parti tal-kwota nazzjonali Finlandiża 
allokata għall-konsenji msemmija fl-
Artikolu 1051 tista’ tiżdied sa ammont li 
ma jaqbiżx il-200,000 tunnellata mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
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implimentazzjoni sabiex jingħata 
kumpens lill-produtturi “SLOM” 
Finlandiżi. Din ir-riżerva, li għandha 
tkun allokata skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għandha tintuża 
esklussivament f'isem il-produtturi li d-
dritt tagħhom li jerġgħu jibdew il-
produzzjoni jkun ġie affettwat b’riżultat 
tal-adeżjoni.
5. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali aġġustata skont l-
Artikolu 103o, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 103q.

Artikolu 103n
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 103q abbażi ta' kriterji 
oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Artikolu 103o
Ġestjoni tal-kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, għal 
kull Stat Membru u għal kull perjodu, 
qabel tmiem dak il-perjodu, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni previsti fl-
Artikolu 103af, id-diviżjoni bejn 
"konsenji" u "bejgħ dirett" tal-kwoti 
nazzjonali, fid-dawl tal-konverżjonijiet 
mitluba mill-produtturi bejn kwoti 
individwali għall-konsenji u l-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
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għandhom jiġu stabbiliti minnha u skont 
ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
minnha, permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 162, l-
informazzjoni meħtieġa biex:
a) isir l-aġġustament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li għandha titħallas minn kull Stat 
Membru.

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam, li 
għandu jiġi applikat għall-kwota 
individwali għall-konsenji allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2015 skont l-
Artikolu 105c(1), il-kontenut ta' referenza 
għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikat għal dik 
il-kwota f'dik id-data.
3. Il-kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
għandu jinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 103m(2) u meta l-
kwoti jinkisbu, jiġu ttrasferuti jew jiġu 
ttrasferuti b’mod temporanju skont ir-
regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
4. Għall-produtturi l-ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-konsenji allokata 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
skont ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
5. Il-kontenut ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
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dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b'aktar minn 0.1 gramma għal kull kg il-
kontenut ta' referenza għax-xaħam 
stabbilit fl-Anness [VIIIb].

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness [VIIIa], 
b’mod partikulari bl-għan li jagħmel l-
allokazzjonijiet li dwarhom hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 103l. Ir-riżerva 
nazzjonali għandha tkun rifornuta, kif 
xieraq, bl-irtirar ta' xi kwantitajiet kif 
previst fl-Artikolu 103r, filwaqt li tinżamm 
parti mit-trasferimenti kif previst fl-
Artikolu 103w, jew billi jsir tnaqqis 
ġenerali fil-kwoti individwali kollha. Il-
kwoti kkonċernati għandhom iżommu l-
għan oriġinali tagħhom, jiġifieri l-
konsenji jew il-bejgħ dirett.
2. Kwalunkwe kwota addizzjonali allokata 
lil Stat Membru għandha titpoġġa 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
tinqasam f'konsenji u bejgħ dirett skont 
il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew legali li jkollha 
kwoti individwali ma tibqax tissodisfa l-
kondizzjonijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103k a(c) matul perjodu ta' tnax-
il xahar, il-kwantitajiet korrispondenti 
għandhom immorru lura fir-riżerva 
nazzjonali sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
April tas-sena kalendarja ta' wara, ħlief 
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meta dik il-persuna terġa' ssir produttur 
skont it-tifsira ta' punt (c) tal-
Artikolu 1031 qabel dik id-data.
Meta dik il-persuna terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar, il-
kwota individwali kollha li tkun ġiet 
irtirata, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tal-applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità li tkun 
mill-inqas daqs 85 % tal-kwota 
individwali tagħhom matul mill-inqas 
perjodu wieħed ta’ tnax-il xahar, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-kwota li 
ma tkunx intużat jew parti minnha 
għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali, u b’liema kundizzjonijiet 
għandu jseħħ dan.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
b’liema kundizzjonijiet kwota tista’ tkun 
allokata mill-ġdid lill-produttur 
ikkonċernat jekk hu jerġa’ jibda l-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
f’każijiet debitament iġġustifikati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Sa tmiem kull perjodu ta’ tnax-il xahar, 
l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw, 
għall-perjodu kkonċernat, kwalunkwe 
trasferiment temporanju ta’ parti mill-
kwoti individwali li l-produtturi li huma 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw.
L-Istati Membri jistgħu jirregolaw l-
operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
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produzzjoni tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew 
fir-reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
sħaħ fil-każijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103r(3) u jiddeterminaw sa liema 
punt dak li jittrasferixxi jista' jirrepeti 
operazzjonijiet ta' trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-
paragrafu 1 abbażi ta’ waħda mill-kriterji 
li ġejjin jew tat-tnejn li huma:
a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitati l-bidliet u l-
aġġustamenti strutturali;
b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu 
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
li, fejn applikabbli, ma tkunx ġiet 
ittrasferita mal-impriża għandha tiżdied
mar-riżerva nazzjonali.
2. Meta l-kwoti jkunu ġew jew jiġu 
ttrasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta’ 
kirjiet rurali jew permezz ta’ mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota m’għandhiex tiġi 
ttrasferita mal-impriża.
3. Meta l-art tkun ittrasferita lill-
awtoritajiet pubblikċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew meta t-trasferiment 
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iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikulari li l-produtturi li jkunu qed 
iċedu tali art ikunu f'pożizzjoni li jkomplu 
l-produzzjoni tal-ħalib jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Meta ma jkunx hemm ftehim bejn il-
partijiet, fil-każ ta’ kirjiet li waslu biex 
jintemmu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
kkonċernati għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment

1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
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daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti

1. Fil-każ ta' trasferimenti kif imsemmi fl-
Artikoli 103t u 103u l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta' kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Fejn il-kwoti jkunu ġew ittrasferiti jew 
jiġu ttrasferiti skont l-Artikoli 103t u 103u 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bl-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk u 
taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
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ttrasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

L-ebda għajnuna finanzjarja marbuta 
direttament mal-akkwist tal-kwoti ma 
tista’ tingħata minn awtorità pubblika 
għall-bejgħ, it-trasferiment jew l-
allokazzjoni tal-kwoti skont din it-
Taqsima.

Artikolu 103x
Imposta fuq l-ammont żejjed

1. Għandha titħallas imposta fuq l-
ammonti żejda ta’ ħalib u prodotti oħra 
tal-ħalib ikkummerċjalizzati li jaqbżu l-
kwota nazzjonali.
L-imposta għandha tkun ta’ EUR 27.83 
għal kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn il-Komunità għall-
imposta fuq l-ammont żejjed li tirriżulta 
mill-kwantitajiet maqbużin tal-kwota 
nazzjonali, iddeterminata nazzjonalment 
u separatament għal konsenji u bejgħ 
dirett, u bejn is-16 ta' Ottubru u t-30 ta' 
Novembru wara l-perjodu ta' tnax-il 
xahar ikkonċernat, għandhom iħallsu 
99 % tal-ammont dovut, lill-FAEG.
3. Jekk l-imposta fuq l-ammont żejjed 
prevista fil-paragrafu 1 ma tkunx tħallset 
qabel id-data dovuta, u wara 
konsultazzjoni tal-Kumitat tal-Fondi 
Agrikoli, il-Kummissjoni għandha 
tnaqqas somma ekwivalenti għall-imposta 
fuq l-ammont żejjed mhux imħallsa mill-
pagamenti ta' kull xahar skont it-tifsira 
tal-Artikolu xx u l-paragrafu x tal-
Artikolu xx tar-Regolament (KE) 
Orizzontali. Qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha twissi 
lill-Istat Membru kkonċernat, li għandu 
jgħarraf il-pożizzjoni tiegħu fi żmien 
ġimgħa. L-Artikolu xx tar-Regolament 
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(KE) Orizzonatali m’għandux japplika.
Artikolu 103y

Kontribut tal-produtturi għall-imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed

L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata kollha kemm hi, skont l-
Artikoli 103x u 103ac, fost il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 1031(2).
Bla ħsara għall-Artikoli 103z u 103ac(1), 
il-produtturi għandhom ikunu 
responsabbli lejn l-Istat Membru għall-
ħlas tal-kontribut tagħhom għall-imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed, ikkalkulata 
skont l-Artikoli 103o, 103p u 103z, għas-
sempliċi raġuni li jkunu qabżu l-kwoti li 
kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

Artikolu 103z
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-

konsenji
1. Sabiex jiġi kkalkulat l-ammont 
definittiv tal-imposta fuq l-ammont żejjed, 
il-kwantitajiet ikkonsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex jirriflettu kwalunkwe 
differenza bejn il-kontenut reali tax-
xaħam u l-kontenut ta’ referenza għax-
xaħam.
2. Il-kontribut ta’ kull produttur għall-
ħlas tal-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandu jiġi stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat 
Membru, wara li kwalunkwe parti tal-
kwota nazzjonali allokata għall-konsenji 
li ma tkunx intużat tiġi allokata mill-ġdid 
jew le, b’mod li jkun proporzjonali għall-
kwoti individwali ta’ kull produttur jew 
skont kriterji oġġettivi li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
a) fil-livell nazzjonali abbażi tal-ammont
li bih tkun inqabżet il-kwota ta' kull 
produttur,
b) jew l-ewwel fil-livell tax-xerrej u minn 
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hemm ’il quddiem fil-livell nazzjonali fejn 
ikun xieraq.

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja

1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġbir, mingħand il-
produtturi, tal-kontributi li dawn tal-
aħħar ikollhom jagħtu minħabba l-
imposta fuq l-ammont żejjed, u għandhom 
iħallsu lill-entità kompetenti tal-Istat 
Membru, qabel data li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(d), (f) u (g), l-ammont ta’ 
dawn il-kontributi mnaqqas mill-prezz tal-
ħalib imħallas lill-produtturi responsabbli 
għall-ammont żejjed jew, fin-nuqqas ta’ 
dan, miġbur bi kwalunkwe mod ieħor li 
jkun xieraq.
2. Meta xerrej jieħu post xerrej ieħor jew 
aktar, għal kollox jew b’mod parzjali, il-
kwoti individwali disponibbli għall-
produtturi għandhom jitqiesu għall-bqija 
tal-perjodu ta’ tnax-il xahar li jkun 
għaddej, wara li jitnaqqsu l-kwantitajiet li 
jkunu diġà twasslu u filwaqt li jitqies il-
kontenut tax-xaħam tagħhom. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll meta 
produttur jittrasferixxi minn xerrej għal 
ieħor.
3. Meta, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet imwassla minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli għal dak il-
produttur, l-Istat Membru rilevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
konsenja mill-produttur ikkonċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
ddettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista' jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jikkonsenjaw lil diversi 
xerrejja.
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Artikolu 103ab
Awtorizzazzjoni

L-istatus ta' xerrej se jkun soġġett għal 
approvazzjoni minn qabel skont kriterji li 
għandhom jiġu stipulati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(f) u b’konformità 
mal-proċedura stabbilita permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af.

Artikolu 103ac
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-bejgħ 

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru, wara li 
kwalunkwe parti tal-kwota nazzjonali 
allokata għall-bejgħ dirett li ma tkunx 
intużat tiġi allokata mill-ġdid jew le, fil-
livell territorjali x-xieraq jew fil-livell 
nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi ta’ kif għandha 
tinħadem il-kontribuzzjoni tal-produttur 
għall-imposta fuq l-ammont żejjed dovuta 
fuq il-kwantità totali ta’ ħalib mibjugħ, 
trasferit jew użat għall-manifattura ta’ 
prodotti tal-ħalib, jew inkella ttrasferit bl-
applikazzjoni ta’ kriterji ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(b).
3. Ma għandha titqies l-ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam bl-
iskop tal-kalkolu tal-ammont definittiv 
tal-imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-punti (d) u (f) tal-Artikolu 103af kif u 
meta l-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandha titħallas lill-entità kompetenti 
tal-Istat Membru.

Artikolu 103ad
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Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 
mhux imħallsa
1. Meta, fil-każ ta’ konsenji jew bejgħ 
dirett, jinstab li trid titħallas l-imposta fuq 
l-ammont żejjed u l-kontribut miġbur 
mill-produtturi jkun akbar minn dik l-
imposta, l-Istat Membru jista’:
a) juża b’mod sħiħ jew parzjalment dak l-
ammont żejjed biex jiffinanzja l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 103u(1)(a), u/jew
b) iqassmu kollu mill-ġdid jew iqassam 
parti minnu mill-ġdid lill-produtturi li:
- jkunu fil-kategoriji ta' prijorità stabbiliti 
mill-Istat Membru abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u fi żmien perjodu li għandu jiġi 
stipulat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 103ae(g),
- jkunu affettwati minn sitwazzjoni 
straordinarja li tirriżulta minn regola 
nazzjonali li mhux marbuta mas-sistema 
tal-kwoti għall-ħalib u għall-prodotti l-
oħra tal-ħalib stabbilita b’dan il-Kapitolu.
2. Meta jkun stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta fuq l-ammont 
żejjed, kwalunkwe ħlas bil-quddiem li 
jkun inġabar mix-xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jitħallas lura sa mhux 
aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tnax-
il xahar ta’ wara.
3. Meta xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta fuq l-ammont żejjed skont l-
Artikolu 103aa, l-Istat Membru jista' 
jiġbor l-ammonti mhux imħallsa 
direttament mill-produttur, bla ħsara għal 
kwalunkwe penali li jista' jimponi fuq ix-
xerrej inadempjenti.
4. Meta produttur jew xerrej jonqos milli 
jħares il-limitu ta’ żmien għall-ħlas, l-
interessi fuq l-arretrati, li għandhom jiġu 
ffissati mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(e), għandhom jitħallsu lill-
Istat Membru.
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Artikolu 103ae
Atti ddelegati

Sabiex tiżgura li s-sistema tal-kwoti tal-
ħalib tilħaq l-għanijiet tagħha, b’mod 
partikulari l-effiċjenza fl-użu u l-kalkolu 
tal-kwoti individwali, u fil-ġbir u l-użu tal-
imposta, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli li 
jikkonċernaw:
a) il-konverżjonijiet temporanji u 
definittivi tal-kwoti;
b) l-allokazzjoni ta’ kwoti mhux użati;
c) il-livell limitu għall-fattur ta’ 
korrezzjoni għax-xaħam;
d) l-obbligu tal-produtturi li jagħmlu 
konsenji lil xerrejja approvati;
e) il-krieterji għall-approvazzjoni tax-
xerrejja mill-Istati Membri;
f) il-kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
mill-ġdid tal-imposta fuq l-ammont żejjed;
g) kwalunkwe modifika għad-definizzjoni 
ta’ “bejgħ dirett”, filwaqt li żżomm 
f’moħħa d-definizzjoni ta’ “konsenja” 
stipulata fl-Artikolu 103k(f).

Artikolu 103af
Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistipula r-regoli 
neċessarji għall-applikazzjoni tas-sistema 
tal-kwoti, fosthom:
a) il-konverżjonijiet definittivi u d-
diviżjoni, wara li l-Istati Membri jiġu 
notifikati, tal-kwoti nazzjonali bejn il-
konsenji u l-bejgħ dirett;
b) id-determinazzjoni tal-koeffiċjent għall-
kontenut ta’ xaħam ta’ kwoti individwali 
u l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni għax-
xaħam;
c) id-determinazzjoni tal-ekwivalenti tal-
ħalib mill-Istati Membri;



PE494.484v01-00 122/176 AM\909518MT.doc

MT

d) il-proċedura, l-iskeda taż-żmien u t-
tħaddim tal-ħlas tal-imposta, u tnaqqis 
jew ħlasijiet bil-quddiem meta jkun hemm 
bżonn li tinżamm l-iskeda taż-żmien;
e) l-impożizzjoni ta’ interessi fuq id-
dewmien fil-ħlas u tariffi korretti fuq l-
imposta;
f) li l-produtturi jkunu infurmati bid-
definizzjonijiet il-ġodda, in-notifika tal-
kwoti individwali u tal-imposta;
g) l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
u l-ftehimiet fir-rigward tal-imposta 
addizzjonali fis-settur tal-ħalib;
h) l-istabbiliment ta’ mudell għad-
dikjarazzjonijiet tal-konsenji u l-bejgħ 
dirett;
i) it-twettiq tad-dikjarazzjonijiet, iż-żamma 
tar-reġistri u n-notifika tal-informazzjoni 
mill-produtturi u x-xerrejja;
j) il-kontrolli fuq il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.

Or. es

Emenda 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu II – Taqsima III – Subtaqsima 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1
SISTEMA TA' LIMITAZZJONI TAL-
PRODUZZJONI FIS-SETTUR TAL-

ĦALIB
Artikolu 103k

Definizzjonijiet
1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:
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a) "ħalib” tfisser il-prodott mit-tħallib ta' 
baqra waħda jew aktar;
b) "prodotti oħra tal-ħalib" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra l-
ħalib, b'mod partikolari l-ħalib xkumat, 
il-krema, il-butir, il-jogurt u l-ġobon; fejn 
ikun rilevanti, dawn jistgħu jiġu 
kkonvertiti f’“ekwivalenti tal-ħalib” billi 
jiġu applikati koeffiċjenti li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni;
c) “produttur” tfisser bidwi li għandu 
impriża li tinsab fit-territorju ġeografiku 
ta’ Stat Membru, li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza l-ħalib jew li jkun qed 
iħejji biex jagħmel dan fil-futur qrib;
d) "azjenda": kif definta fl-Artikolu 4 tar-
Regolament tal-UE dwar il-Pagamenti 
Diretti;
e) "xerrej" tfisser impriżi jew grupp li 
jixtri l-ħalib mingħand il-produtturi:
- sabiex jiġbru, jippakkjah, jaħżnu, 
ikessħu jew jipproċessah, inkluż skont 
kuntratt,
- sabiex ibiegħu lil impriża waħda jew 
aktar li tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħrajn tal-ħalib;
f) "konsenja" tfisser kwalunkwe konsenja 
ta' ħalib, li ma tinkludi l-ebda prodott 
ieħor tal-ħalib, minn produttur lil xerrej, 
indipendentement minn jekk it-trasport 
isirx mill-produttur, minn xerrej, minn 
impriża li tipproċessa jew tittratta tali 
prodotti jew minn parti terza;
g) "bejgħ dirett" tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta' ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, kif ukoll 
kwalunkwe bejgħ jew trasferiment ta' 
prodotti oħra tal-ħalib minn produttur;
h) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser il-
konsenji ta' ħalib jew il-bejgħ dirett ta' 
ħalib jew ta' prodotti oħra tal-ħalib;
i) "kwota individwali" tfisser il-kwota ta' 
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produttur fl-1 ta' April ta' kwalunkwe 
perjodu ta' tnax-il xahar;
j) "kwota nazzjonali" tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 1031, stabbilita għal 
kull Stat Membru;
k) "kwota disponibbli" tfisser il-kwota 
disponibbli għall-produtturi fil-31 ta' 
Marzu tal-perijodu ta' tnax-il xahar li 
għalih tiġi kkalkolata l-imposta għaż-
żejjed, b'kont meħud tat-trasferimenti, il-
bejgħ, il-konverzjonijiet u r-
riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f'dan ir-Regolament li jkunu saru 
matul dak il-perjodu ta' tnax-il xahar.
2. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
definizzjoni mogħtija fil-punt (e) tal-
paragrafu 1, kwalunkwe grupp ta’ 
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
il-ħidmiet amministrattivi u ta’ 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta fuq l-ammont żejjed f’isem il-
membri tiegħu għandu jitqies ukoll bħala 
xerrej. Għall-finijiet tal-ewwel sentenza 
ta' dan is-subparagrafu, il-Greċja 
għandha titqies żona ġeografika waħda u 
tista' tqis korp uffiċjali bħala grupp ta' 
xerrejja.
3. Sabiex tiżgura, b’mod partikulari, li l-
ebda kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti 
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzata ma 
tkun eskluża mill-arranġamenti tal-kwota, 
il-Kummissjoni tista’, filwaqt li tħares id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fil-
punt (f), taġġusta d-definizzjoni ta’ “bejgħ 
dirett” permezz ta’ att iddelegat.

Artikolu 103l
Kwoti nazzjonali

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul ħames perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2015 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stabbiliti fl-Anness [VIIIa].
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2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinqasmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 103m, b'distinzjoni bejn 
il-konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe 
qbiż tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi 
stabbilit b’mod nazzjonali f’kull Stat 
Membru, skont din it-Taqsima u 
b’distinzjoni bejn il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness (VIIIa) għandhom jiġu stabbiliti 
bla ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl 
tal-qagħda ġenerali tas-suq u tal-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu f’ċerti 
Stati Membri.
4. Għall-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-
Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, 
is-Slovenja u s-Slovakkja, il-kwoti 
nazzjonali għandhom jinkludu l-ħalib 
kollu jew l-ekwivalenti kollu tal-ħalib 
imwassal lil xerrej jew mibjugħ 
direttament, irrispettivament minn jekk 
dan ikunx ġie prodott jew 
ikkummerċjalizzat skont miżura 
tranżizzjonali applikabbli f’dawk il-pajjiżi 
jew le.
5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
meħtieġa għal implimentazzjoni uniformi 
ta’ dan l-Artikolu fl-Istati Membri. Il-
proċeduri, in-notifiki u l-kriterji tekniċi 
għandhom jiġu stipulati f’dawn ir-regoli.

Artikolu 103m
Kwoti individwali

1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta' April 2015 għandhom 
ikunu daqs il-kwantità jew kwantitajiet ta' 
referenza individwali tagħhom fil-
31 ta' Marzu 2015 mingħajr preġudizzju 
għal trasferimenti, bejgħ jew 
konverżjonijiet ta' kwota li jieħdu effett fl-
1 ta' April 2015.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
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konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fuq 
talba debitament iġġustifikata tal-
produttur.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull waħda.
4. Il-parti tal-kwota nazzjonali Finlandiża 
allokata għall-konsenji msemmija fl-
Artikolu 1051 tista’ tiżdied sa ammont li 
ma jaqbiżx il-200,000 tunnellata mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni sabiex jingħata 
kumpens lill-produtturi “SLOM” 
Finlandiżi. Din ir-riżerva, li għandha 
tkun allokata skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, għandha tintuża 
esklussivament f'isem il-produtturi li d-
dritt tagħhom li jerġgħu jibdew il-
produzzjoni jkun ġie affettwat b’riżultat 
tal-adeżjoni.
5. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali aġġustata skont l-
Artikolu 103o, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif
previst fl-Artikolu 103q.

Artikolu 103n
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 103q abbażi ta' kriterji 
oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
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Kummissjoni.
Artikolu 103o

Ġestjoni tal-kwoti
1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, għal 
kull Stat Membru u għal kull perjodu, 
qabel tmiem dak il-perjodu, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni previsti fl-
Artikolu 103af, id-diviżjoni bejn 
"konsenji" u "bejgħ dirett" tal-kwoti 
nazzjonali, fid-dawl tal-konverżjonijiet 
mitluba mill-produtturi bejn kwoti 
individwali għall-konsenji u l-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
għandhom jiġu stabbiliti minnha u skont 
ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
minnha, permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 162, l-
informazzjoni meħtieġa biex:
a) isir l-aġġustament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li għandha titħallas minn kull Stat 
Membru.

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam, li 
għandu jiġi applikat għall-kwota 
individwali għall-konsenji allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2015 skont l-
Artikolu 105c(1), il-kontenut ta' referenza 
għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikat għal dik 
il-kwota f'dik id-data.
3. Il-kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
għandu jinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 103m(2) u meta l-
kwoti jinkisbu, jiġu ttrasferuti jew jiġu 
ttrasferuti b’mod temporanju skont ir-
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regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
4. Għall-produtturi l-ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-konsenji allokata 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
skont ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(b).
5. Il-kontenut ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b'aktar minn 0.1 gramma għal kull kg il-
kontenut ta' referenza għax-xaħam 
stabbilit fl-Anness [VIIIb].

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness [VIIIa], 
b’mod partikulari bl-għan li jagħmel l-
allokazzjonijiet li dwarhom hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 103l. Ir-riżerva 
nazzjonali għandha tkun rifornuta, kif 
xieraq, bl-irtirar ta' xi kwantitajiet kif 
previst fl-Artikolu 103r, filwaqt li tinżamm 
parti mit-trasferimenti kif previst fl-
Artikolu 103w, jew billi jsir tnaqqis 
ġenerali fil-kwoti individwali kollha. Il-
kwoti kkonċernati għandhom iżommu l-
għan oriġinali tagħhom, jiġifieri l-
konsenji jew il-bejgħ dirett.
2. Kwalunkwe kwota addizzjonali allokata 
lil Stat Membru għandha titpoġġa 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
tinqasam f'konsenji u bejgħ dirett skont 
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il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew legali li jkollha 
kwoti individwali ma tibqax tissodisfa l-
kondizzjonijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103k a(c) matul perjodu ta' tnax-
il xahar, il-kwantitajiet korrispondenti 
għandhom immorru lura fir-riżerva 
nazzjonali sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
April tas-sena kalendarja ta' wara, ħlief 
meta dik il-persuna terġa' ssir produttur 
skont it-tifsira ta' punt (c) tal-
Artikolu 1031 qabel dik id-data.
Meta dik il-persuna terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar, il-
kwota individwali kollha li tkun ġiet 
irtirata, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tal-applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità li tkun 
mill-inqas daqs 85 % tal-kwota 
individwali tagħhom matul mill-inqas 
perjodu wieħed ta’ tnax-il xahar, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-kwota li 
ma tkunx intużat jew parti minnha 
għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali, u b’liema kundizzjonijiet 
għandu jseħħ dan.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
b’liema kundizzjonijiet kwota tista’ tkun 
allokata mill-ġdid lill-produttur 
ikkonċernat jekk hu jerġa’ jibda l-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
f’każijiet debitament iġġustifikati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
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produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Sa tmiem kull perjodu ta’ tnax-il xahar, 
l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw, 
għall-perjodu kkonċernat, kwalunkwe 
trasferiment temporanju ta’ parti mill-
kwoti individwali li l-produtturi li huma 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw.
L-Istati Membri jistgħu jirregolaw l-
operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
produzzjoni tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew 
fir-reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
sħaħ fil-każijiet imsemmijin fl-
Artikolu 103r(3) u jiddeterminaw sa liema 
punt dak li jittrasferixxi jista' jirrepeti 
operazzjonijiet ta' trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-
paragrafu 1 abbażi ta’ waħda mill-kriterji 
li ġejjin jew tat-tnejn li huma:
a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitati l-bidliet u l-
aġġustamenti strutturali;
b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
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li, fejn applikabbli, ma tkunx ġiet 
ittrasferita mal-impriża għandha tiżdied 
mar-riżerva nazzjonali.
2. Meta l-kwoti jkunu ġew jew jiġu 
ttrasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta’ 
kirjiet rurali jew permezz ta’ mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota m’għandhiex tiġi 
ttrasferita mal-impriża.
3. Meta l-art tkun ittrasferita lill-
awtoritajiet pubblikċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew meta t-trasferiment 
iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikulari li l-produtturi li jkunu qed 
iċedu tali art ikunu f'pożizzjoni li jkomplu 
l-produzzjoni tal-ħalib jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Meta ma jkunx hemm ftehim bejn il-
partijiet, fil-każ ta’ kirjiet li waslu biex 
jintemmu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
kkonċernati għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment

1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
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jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti
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1. Fil-każ ta' trasferimenti kif imsemmi fl-
Artikoli 103t u 103u l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta' kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Fejn il-kwoti jkunu ġew ittrasferiti jew 
jiġu ttrasferiti skont l-Artikoli 103t u 103u 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bl-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk u 
taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
ttrasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

L-ebda għajnuna finanzjarja marbuta 
direttament mal-akkwist tal-kwoti ma 
tista’ tingħata minn awtorità pubblika 
għall-bejgħ, it-trasferiment jew l-
allokazzjoni tal-kwoti skont din it-
Taqsima.

Artikolu 103x
Imposta fuq l-ammont żejjed

1. Għandha titħallas imposta fuq l-
ammonti żejda ta’ ħalib u prodotti oħra 
tal-ħalib ikkummerċjalizzati li jaqbżu l-
kwota nazzjonali.
L-imposta għandha tkun ta’ EUR 27.83 
għal kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn il-Komunità għall-
imposta fuq l-ammont żejjed li tirriżulta 
mill-kwantitajiet maqbużin tal-kwota 
nazzjonali, iddeterminata nazzjonalment 
u separatament għal konsenji u bejgħ 
dirett, u bejn is-16 ta' Ottubru u t-30 ta' 
Novembru wara l-perjodu ta' tnax-il 
xahar ikkonċernat, għandhom iħallsu 
99 % tal-ammont dovut, lill-FAEG.
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3. Jekk l-imposta fuq l-ammont żejjed 
prevista fil-paragrafu 1 ma tkunx tħallset 
qabel id-data dovuta, u wara 
konsultazzjoni tal-Kumitat tal-Fondi 
Agrikoli, il-Kummissjoni għandha 
tnaqqas somma ekwivalenti għall-imposta 
fuq l-ammont żejjed mhux imħallsa mill-
pagamenti ta' kull xahar skont it-tifsira 
tal-Artikolu xx u l-paragrafu x tal-
Artikolu xx tar-Regolament (KE) 
Orizzontali. Qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha twissi 
lill-Istat Membru kkonċernat, li għandu 
jgħarraf il-pożizzjoni tiegħu fi żmien 
ġimgħa. L-Artikolu xx tar-Regolament 
(KE) Orizzonatali m’għandux japplika.

Artikolu 103y
Kontribut tal-produtturi għall-imposta 

dovuta fuq l-ammont żejjed
L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata kollha kemm hi, skont l-
Artikoli 103x u 103ac, fost il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 1031(2).
Bla ħsara għall-Artikoli 103z u 103ac(1), 
il-produtturi għandhom ikunu 
responsabbli lejn l-Istat Membru għall-
ħlas tal-kontribut tagħhom għall-imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed, ikkalkulata 
skont l-Artikoli 103o, 103p u 103z, għas-
sempliċi raġuni li jkunu qabżu l-kwoti li 
kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

Artikolu 103z
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-

konsenji
1. Sabiex jiġi kkalkulat l-ammont 
definittiv tal-imposta fuq l-ammont żejjed, 
il-kwantitajiet ikkonsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex jirriflettu kwalunkwe 
differenza bejn il-kontenut reali tax-
xaħam u l-kontenut ta’ referenza għax-
xaħam.



AM\909518MT.doc 135/176 PE494.484v01-00

MT

2. Il-kontribut ta’ kull produttur għall-
ħlas tal-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandu jiġi stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat 
Membru, wara li kwalunkwe parti tal-
kwota nazzjonali allokata għall-konsenji 
li ma tkunx intużat tiġi allokata mill-ġdid 
jew le, b’mod li jkun proporzjonali għall-
kwoti individwali ta’ kull produttur jew 
skont kriterji oġġettivi li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
a) fil-livell nazzjonali abbażi tal-ammont 
li bih tkun inqabżet il-kwota ta' kull 
produttur,
b) jew l-ewwel fil-livell tax-xerrej u minn 
hemm ’il quddiem fil-livell nazzjonali fejn 
ikun xieraq.

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja

1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġbir, mingħand il-
produtturi, tal-kontributi li dawn tal-
aħħar ikollhom jagħtu minħabba l-
imposta fuq l-ammont żejjed, u għandhom 
iħallsu lill-entità kompetenti tal-Istat 
Membru, qabel data li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(d), (f) u (g), l-ammont ta’ 
dawn il-kontributi mnaqqas mill-prezz tal-
ħalib imħallas lill-produtturi responsabbli 
għall-ammont żejjed jew, fin-nuqqas ta’ 
dan, miġbur bi kwalunkwe mod ieħor li 
jkun xieraq.
2. Meta xerrej jieħu post xerrej ieħor jew 
aktar, għal kollox jew b’mod parzjali, il-
kwoti individwali disponibbli għall-
produtturi għandhom jitqiesu għall-bqija 
tal-perjodu ta’ tnax-il xahar li jkun 
għaddej, wara li jitnaqqsu l-kwantitajiet li 
jkunu diġà twasslu u filwaqt li jitqies il-
kontenut tax-xaħam tagħhom. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll meta 
produttur jittrasferixxi minn xerrej għal 
ieħor.
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3. Meta, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet imwassla minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli għal dak il-
produttur, l-Istat Membru rilevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
konsenja mill-produttur ikkonċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
ddettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista' jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jikkonsenjaw lil diversi 
xerrejja.

Artikolu 103ab
Awtorizzazzjoni

L-istatus ta' xerrej se jkun soġġett għal 
approvazzjoni minn qabel skont kriterji li 
għandhom jiġu stipulati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(f) u b’konformità 
mal-proċedura stabbilita permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af.

Artikolu 103ac
Imposta fuq l-ammont żejjed fuq il-bejgħ 

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru, wara li 
kwalunkwe parti tal-kwota nazzjonali 
allokata għall-bejgħ dirett li ma tkunx 
intużat tiġi allokata mill-ġdid jew le, fil-
livell territorjali x-xieraq jew fil-livell 
nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi ta’ kif għandha 
tinħadem il-kontribuzzjoni tal-produttur 
għall-imposta fuq l-ammont żejjed dovuta 
fuq il-kwantità totali ta’ ħalib mibjugħ, 
trasferit jew użat għall-manifattura ta’ 
prodotti tal-ħalib, jew inkella ttrasferit bl-
applikazzjoni ta’ kriterji ffissati mill-
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Kummissjoni permezz ta’ atti ddelegati 
skont l-Artikolu 103ae(b).
3. Ma għandha titqies l-ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam bl-
iskop tal-kalkolu tal-ammont definittiv 
tal-imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-punti (d) u (f) tal-Artikolu 103af kif u 
meta l-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandha titħallas lill-entità kompetenti 
tal-Istat Membru.

Artikolu 103ad
Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 
mhux imħallsa
1. Meta, fil-każ ta’ konsenji jew bejgħ 
dirett, jinstab li trid titħallas l-imposta fuq 
l-ammont żejjed u l-kontribut miġbur 
mill-produtturi jkun akbar minn dik l-
imposta, l-Istat Membru jista’:
a) juża b’mod sħiħ jew parzjalment dak l-
ammont żejjed biex jiffinanzja l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 103u(1)(a), u/jew
b) iqassmu kollu mill-ġdid jew iqassam 
parti minnu mill-ġdid lill-produtturi li:
- jkunu fil-kategoriji ta' prijorità stabbiliti 
mill-Istat Membru abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u fi żmien perjodu li għandu jiġi 
stipulat mill-Kummissjoni permezz ta’ atti 
ddelegati skont l-Artikolu 103ae(g),
- jkunu affettwati minn sitwazzjoni 
straordinarja li tirriżulta minn regola 
nazzjonali li mhux marbuta mas-sistema 
tal-kwoti għall-ħalib u għall-prodotti l-
oħra tal-ħalib stabbilita b’dan il-Kapitolu.
2. Meta jkun stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta fuq l-ammont 
żejjed, kwalunkwe ħlas bil-quddiem li 
jkun inġabar mix-xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jitħallas lura sa mhux 
aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tnax-
il xahar ta’ wara.
3. Meta xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
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jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta fuq l-ammont żejjed skont l-
Artikolu 103aa, l-Istat Membru jista' 
jiġbor l-ammonti mhux imħallsa 
direttament mill-produttur, bla ħsara għal 
kwalunkwe penali li jista' jimponi fuq ix-
xerrej inadempjenti.
4. Meta produttur jew xerrej jonqos milli 
jħares il-limitu ta’ żmien għall-ħlas, l-
interessi fuq l-arretrati, li għandhom jiġu 
ffissati mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 103af(e), għandhom jitħallsu lill-
Istat Membru.

Artikolu 103ae
Atti ddelegati

Sabiex tiżgura li s-sistema tal-kwoti tal-
ħalib tilħaq l-għanijiet tagħha, b’mod 
partikulari l-effiċjenza fl-użu u l-kalkolu 
tal-kwoti individwali, u fil-ġbir u l-użu tal-
imposta, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli li 
jikkonċernaw:
a) il-konverżjonijiet temporanji u 
definittivi tal-kwoti;
b) l-allokazzjoni ta’ kwoti mhux użati;
c) il-livell limitu għall-fattur ta’ 
korrezzjoni għax-xaħam;
d) l-obbligu tal-produtturi li jagħmlu 
konsenji lil xerrejja approvati;
e) il-krieterji għall-approvazzjoni tax-
xerrejja mill-Istati Membri;
f) il-kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
mill-ġdid tal-imposta fuq l-ammont żejjed;
g) kwalunkwe modifika għad-definizzjoni 
ta’ “bejgħ dirett”, filwaqt li żżomm 
f’moħħa d-definizzjoni ta’ “konsenja” 
stipulata fl-Artikolu 103k(f).

Artikolu 103af
Atti ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistipula r-regoli 
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neċessarji għall-applikazzjoni tas-sistema 
tal-kwoti, fosthom:
a) il-konverżjonijiet definittivi u d-
diviżjoni, wara li l-Istati Membri jiġu 
notifikati, tal-kwoti nazzjonali bejn il-
konsenji u l-bejgħ dirett;
b) id-determinazzjoni tal-koeffiċjent għall-
kontenut ta’ xaħam ta’ kwoti individwali 
u l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni għax-
xaħam;
c) id-determinazzjoni tal-ekwivalenti tal-
ħalib mill-Istati Membri;
d) il-proċedura, l-iskeda taż-żmien u t-
tħaddim tal-ħlas tal-imposta, u tnaqqis 
jew ħlasijiet bil-quddiem meta jkun hemm 
bżonn li tinżamm l-iskeda taż-żmien;
e) l-impożizzjoni ta’ interessi fuq id-
dewmien fil-ħlas u tariffi korretti fuq l-
imposta;
f) li l-produtturi jkunu infurmati bid-
definizzjonijiet il-ġodda, in-notifika tal-
kwoti individwali u tal-imposta;
g) l-informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet 
u l-ftehimiet fir-rigward tal-imposta 
addizzjonali fis-settur tal-ħalib;
h) l-istabbiliment ta’ mudell għad-
dikjarazzjonijiet tal-konsenji u l-bejgħ 
dirett;
i) it-twettiq tad-dikjarazzjonijiet, iż-żamma 
tar-reġistri u n-notifika tal-informazzjoni 
mill-produtturi u x-xerrejja;
j) il-kontrolli fuq il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.

Or. es

Emenda 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 103k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103k
Taqsima IV

Definizzjonijiet
1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima:
(a) “ħalib” tfisser il-prodott mit-tħallib ta' 
baqra waħda jew aktar;
(b) “prodotti oħrajn tal-ħalib” tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra l-
ħalib, b’mod partikulari l-ħalib xkumat, 
il-krema, il-butir, il-jogurt u l-ġobon, li, 
meta rilevanti, għandhom jinbidlu 
f’“ekwivalenti tal-ħalib” billi jiġu 
applikati koeffiċjenti li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni;
(c) “produttur” tfisser bidwi li għandu 
impriża li tinsab fit-territorju ġeografiku 
ta’ Stat Membru, li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza l-ħalib jew li jkun qed 
iħejji biex jagħmel dan fil-futur qrib;
(d) “impriża” tfisser impriża kif definita 
fl-Artikolu 4(b) ta’ COM(2011)0625/3;
(e) "xerrej" tfisser impriżi jew gruppi li 
jixtru l-ħalib mingħand il-produtturi:
– sabiex jiġbruh, jippakkjawh, jaħżnuh, 
ikessħuh jew jipproċessawh, inkluż skont 
kuntratt,
– sabiex ibiegħu lil impriża waħda jew 
aktar li tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħrajn tal-ħalib;
(f) "konsenja" tfisser kwalunkwe 
konsenja ta' ħalib, li ma tinkludi l-ebda 
prodott ieħor tal-ħalib, minn produttur lil 
xerrej, indipendentement minn jekk it-
trasport isirx mill-produttur, minn xerrej, 
minn impriża li tipproċessa jew tittratta 
tali prodotti jew minn parti terza;
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(g) "bejgħ dirett" tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta' ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, kif ukoll 
kwalunkwe bejgħ jew trasferiment ta' 
prodotti oħra tal-ħalib minn produttur;
(h) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser il-
konsenji ta' ħalib jew il-bejgħ dirett ta' 
ħalib jew ta' prodotti oħra tal-ħalib;
(i) "kwota individwali" tfisser il-kwota ta' 
produttur fl-1 ta' April ta' kwalunkwe 
perjodu ta' tnax-il xahar;
(j) "kwota nazzjonali" tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 105c, stabbilita għal 
kull Stat Membru;
(k) "kwota disponibbli" tfisser il-kwota 
disponibbli għall-produtturi fil-31 ta' 
Marzu tal-perijodu ta' tnax-il xahar li 
għalih tiġi kkalkolata l-imposta għaż-
żejjed, b'kont meħud tat-trasferimenti, il-
bejgħ, il-konverzjonijiet u r-
riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f'dan ir-Regolament li jkunu saru 
matul dak il-perjodu ta' tnax-il xahar.
2. F’dak li għandu x’jaqsam mad-
definizzjoni mogħtija fil-punt (e) tal-
paragrafu 1, kwalunkwe grupp ta’ 
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
il-ħidmiet amministrattivi u ta’ 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta fuq l-ammont żejjed f’isem il-
membri tiegħu għandu jitqies bħala 
xerrej. Għal dak l-għan, il-Greċja 
għandha titqies bħala żona ġeografika 
waħda u tista’ tqis entità uffiċjali bħala 
grupp ta’ xerrejja.
3. Sabiex tiżgura, b’mod partikulari, li l-
ebda kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti 
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzata ma 
tkun eskluża mill-arranġamenti tal-kwota, 
il-Kummissjoni tista’, filwaqt li tħares id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fil-
punt (f) tal-paragrafu 1, taġġusta d-
definizzjoni ta’ “bejgħ dirett” permezz ta’ 
atti ddelegati skont l-Artikolu 105x(c).
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Or. pl

Emenda 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1 (ġdida)
SISTEMA TA’ KONTROLL TAL-

PRODUZZJONI 
Artikolu 103k

Definizzjonijiet
Għall-għanijiet ta’ din is-Subtaqsima:
(a) "ħalib” tfisser il-prodott miksub mit-
tħallib ta' baqra waħda jew aktar;
(b) "prodotti oħra tal-ħalib" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra l-
ħalib, fosthom il-ħalib xkumat, il-krema, 
il-butir, il-jogurt u l-ġobon; fejn xieraq, 
dawn il-prodotti għandhom jiġu konvertiti 
f’"ekwivalenti tal-ħalib" bl-applikazzjoni 
ta’ fatturi li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni;
(c) “produttur” tfisser bidwi li l-impriża 
tiegħu tinsab fit-territorju ġeografiku ta’ 
Stat Membru, u li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza l-ħalib jew li jkun qed 
iħejji biex jagħmel dan fil-futur qrib;
(d) “impriża” tfisser impriża kif definita 
fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 
(XXX) dwar pagamenti diretti;
(e) "xerrej" tfisser impriża jew grupp li 
jixtri l-ħalib mingħand il-produtturi biex:
– jiġbru, jippakkjah, jaħżnu, jkessħu jew 
jipproċessah, inkluż skont kuntratt,
– ibiegħu lil impriża waħda jew aktar li 
tittratta jew jipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħra tal-ħalib.
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Madankollu, kwalunkwe grupp ta' 
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
l-operazzjonijiet amministrattivi u ta' 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta fuq l-ammont żejjed f'isem il-
membri tiegħu għandu jitqies bħala 
xerrej. Għall-finijiet tal-ewwel sentenza 
ta' dan is-subparagrafu, il-Greċja 
għandha tkun meqjusa bħala żona 
ġeografika waħda u tista' tqis korp 
uffiċjali bħala grupp ta' xerrejja;
(f) "konsenja" tfisser kwalunkwe 
konsenja ta' ħalib, li ma tinkludi l-ebda 
prodott ieħor tal-ħalib, minn produttur lil 
xerrej, indipendentement minn jekk it-
trasport isirx mill-produttur, minn xerrej, 
minn impriża li tipproċessa jew tittratta 
tali prodotti jew minn parti terza;
(g) "bejgħ dirett" tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta' ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, u kwalunkwe 
bejgħ jew trasferiment ta' prodotti oħra 
tal-ħalib minn produttur. Il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikolu 160 u filwaqt li tħares id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fil-
punt (f, taġġusta d-definizzjoni ta’ “bejgħ 
dirett” sabiex tiżgura, b’mod partikulari, 
li l-ebda kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti 
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzata ma 
tkun eskluża mis-sistema tal-kwoti;
(h) "kummerċjalizzazzjoni" tfisser il-
konsenja ta' ħalib jew il-bejgħ dirett ta' 
ħalib jew ta' prodotti oħra tal-ħalib;
(i) "kwota individwali" tfisser il-kwota ta' 
produttur fl-1 ta' April ta' kwalunkwe 
perjodu ta' tnax-il xahar;
(j) "kwota nazzjonali" tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 105b, stabbilita għal 
kull Stat Membru;
(k) "kwota disponibbli" tfisser il-kwota 
disponibbli għall-produtturi fil-31 ta' 
Marzu tal-perijodu ta' tnax-il xahar li 
għalih tiġi kkalkolata l-imposta għaż-
żejjed, b'kont meħud tat-trasferimenti, il-
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bejgħ, il-konverzjonijiet u r-
riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f'dan ir-Regolament li jkunu saru 
matul dak il-perjodu ta' tnax-il xahar.

Or. pt

Emenda 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103l
Sottotaqsima II

Kwoti nazzjonali
1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul seba’ perjodi
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2014 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stabbiliti fl-Anness VIIIa.
2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jitqassmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 105d, b'distinzjoni bejn 
il-konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe 
qbiż tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi 
stabbilit b’mod nazzjonali f’kull Stat 
Membru, skont din it-Taqsima u 
b’distinzjoni bejn il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness VIIIa għandhom jiġu stabbiliti bla 
ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl tal-
qagħda ġenerali tas-suq u tal-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu f’ċerti 
Stati Membri.
4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
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kollha meħtieġa għal implimentazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu fl-Istati 
Membri. Dawk ir-regoli jista’ jkollhom 
x’jaqsmu mal-proċeduri, man-notifiki u 
mal-kriterji tekniċi.

Or. pl

Emenda 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103l
Kwoti nazzjonali fis-settur tal-ħalib

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul is-seba’ perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2015 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stipulati fl-Anness VIb.
2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jitqassmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 105c, b'distinzjoni bejn il-
konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe qbiż 
tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi stabbilit 
b’mod nazzjonali f’kull Stat Membru, 
skont din is-Subtaqsima, filwaqt li l-
konsenji u l-bejgħ dirett jiġu ttrattati 
separatament għal dak l-għan.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness VIb għandhom jiġu stabbiliti bla 
ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl tal-
qagħda ġenerali tas-suq u l-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu fi Stati 
Membri partikulari..
4. Fil-każijiet tal-Bulgarija, ir-Repubblika 
Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-
Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, 
ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja, il-
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kwoti nazzjonali għandhom jinkludu l-
ħalib kollu jew l-ekwivalenti kollu tal-
ħalib imwassal lil xerrej jew mibjugħ 
direttament, irrispettivament minn jekk 
dan ikunx ġie prodott jew 
ikkummerċjalizzat skont miżura 
tranżizzjonali applikabbli f’dawk il-pajjiżi 
jew le.
5. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta’ 
implimentazzjoni adottati bil-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 162(2), 
għandha tistabbilixxi r-regoli meħtieġa 
biex jiġi żgurat li dan l-Artikolu jiġi 
implimentat b’mod uniformi fl-Istati 
Membri. 

Or. pt

Emenda 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103l
Kwoti nazzjonali

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u tal-prodotti l-oħra tal-ħalib 
ikkummerċjalizzati matul seba’ perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2014 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa “perjodi ta’ tnax-il xahar”) huma 
stabbiliti fl-Anness XX.
2. Il-kwoti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinqasmu bejn il-produtturi 
skont l-Artikolu 101b, b'distinzjoni bejn 
il-konsenji u l-bejgħ dirett. Kwalunkwe 
qbiż tal-kwoti nazzjonali għandu jiġi 
stabbilit b’mod nazzjonali f’kull Stat 
Membru, skont din it-Taqsima u 
b’distinzjoni bejn il-konsenji u l-bejgħ 
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dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness XX għandhom jiġu stabbiliti bla 
ħsara għal reviżjoni possibbli fid-dawl tal-
qagħda ġenerali tas-suq u tal-
kundizzjonijiet partikulari li jeżistu f’ċerti 
Stati Membri.

Or. es

Emenda 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103m
Kwoti individwali

1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta’ April 2014 għandhom 
ikunu daqs il-kwoti individwali tagħhom 
fil-31 ta’ Marzu 2014 bla ħsara għat-
trasferimenti, il-bejgħ jew il-
konverżjonijiet tal-kwoti li jidħlu fis-seħħ 
fl-1 ta’ April 2014.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fuq 
talba debitament iġġustifikata tal-
produttur.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull waħda.
4. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
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ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali adattata skont l-
Artikolu 105f, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105h.

Or. pl

Emenda 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103m
Kwoti individwali fis-settur tal-ħalib

1. Il-kwoti tal-produtturi fl-1 ta' April 
2015 għandhom ikunu daqs il-
kwantitajiet ta' referenza individwali 
tagħhom fil-31 ta' Marzu 2015, bla ħsara 
għal trasferimenti, bejgħ jew 
konverżjonijiet ta' kwoti li jidħlu fis-seħħ 
fl-1 ta' April 2015.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat, meta l-produttur jagħmel 
talba debitament issostanzjata b’dan l-
iskop.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull kwota.
4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, iżżid il-parti tal-
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kwota nazzjonali Finlandiża riżervata 
għall-konsenji msemmija fl-
Artikolu 105b, sabiex jingħata kumpens 
lill-produtturi “SLOM” Finlandiżi, sa 
massimu ta’ 200,000 tunnellata. Din ir-
riżerva, li għandha tkun allokata skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, għandha tintuża 
unikament għall-benefiċċju tal-produtturi 
li d-dritt tagħhom li jerġgħu jibdew il-
produzzjoni jkun ġie affettwat b’riżultat 
tal-adeżjoni.
5. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali adattata skont l-
Artikolu 105e, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105g.

Or. pt

Emenda 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103m
Kwoti individwali

1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta' April 2015 għandhom 
ikunu daqs il-kwantità jew kwantitajiet ta' 
referenza individwali tagħhom fil-
31 ta' Marzu 2014 bla ħsara għal 
trasferimenti, bejgħ jew konverżjonijiet ta' 
kwoti li jseħħu fl-1 ta' April 2014.
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2. Il-produtturi jista’ jkollhom kwota 
individwali waħda jew tnejn, waħda għall-
konsenji u l-oħra għall-bejgħ dirett. Il-
kwantitajiet ta’ produttur jistgħu jinbidlu 
minn kwota waħda għall-oħra biss mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fuq 
talba debitament iġġustifikata tal-
produttur.
3. Meta produttur ikollu żewġ kwoti, il-
kontribut tiegħu għal kwalunkwe imposta 
dovuta fuq l-ammont żejjed għandu jkun 
ikkalkulat b’mod separat għal kull waħda.
4. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta' tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, l-ammont tal-kwoti individwali 
għall-konsenji u l-kwoti għall-bejgħ dirett 
ma jaqbiżx il-parti korrispondenti tal-
kwota nazzjonali aġġustata skont l-
Artikolu 101d, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 101f.

Or. es

Emenda 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103m
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105h abbażi ta' kriterji 
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oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Or. pl

Emenda 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103n
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu li l-kwoti kollha jew 
parti minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105g jiġu allokati lill-
produtturi abbażi ta' kriterji oġġettivi li 
għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103n
Allokazzjoni tal-kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
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previst fl-Artikolu 101f abbażi ta' kriterji 
oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Or. es

Emenda 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103o
Ġestjoni tal-kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
l-Artikolu 105y(a), għal kull Stat Membru 
u għal kull perjodu, qabel tmiem dak il-
perjodu, id-diviżjoni tal-kwoti nazzjonali 
f’“konsenji” u “bejgħ dirett”, fid-dawl tal-
konverżjonijiet mitluba mill-produtturi, 
bejn kwoti individwali għall-kunsinni u 
għall-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
għandhom jiġu stabbiliti minnha, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni u skont ir-
regoli li għandhom jiġu stabbiliti minnha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
l-Artikolu 157(3), l-informazzjoni 
meħtieġa biex:
(a) isir l-adattament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li huma għandhom iħallsu.
3. Ir-regoli għall-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu għandhom jiġu adottati permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 105y(g).
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Or. pl

Emenda 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103o
Ġestjoni tal-kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, għal 
kull Stat Membru u għal kull perjodu, 
qabel tmiem dak il-perjodu, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 162(2), id-diviżjoni tal-kwoti 
nazzjonali bejn "konsenji" u "bejgħ 
dirett", fid-dawl tal-konverżjonijiet 
mitluba mill-produtturi minn u fi kwoti 
individwali għall-konsenji u l-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
għandhom jiġu stabbiliti minnha, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni u skont regoli 
li għandhom jiġu stabbiliti minnha 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
l-Artikolu 162(2), bid-data meħtieġa biex:
(a) isir l-adattament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li għandha titħallas mill-Istati 
Membri.

Or. pt

Emenda 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103o (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103o
Ġestjoni tal-kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha taġġusta, għal 
kull Stat Membru u għal kull perjodu, 
qabel tmiem dak il-perijodu, id-diviżjoni 
tal-kwoti nazzjonali f’“konsenji” u “bejgħ 
dirett”, fid-dawl tal-konverżjonijiet 
mitluba mill-produtturi bejn kwoti 
individwali għall-konsenji u l-bejgħ dirett.
2. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
jgħaddu lill-Kummissjoni, sad-dati li 
għandhom jiġu stabbiliti minnha, l-
informazzjoni meħtieġa biex:
a) isir l-aġġustament imsemmi fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;
b) tiġi kkalkulata l-imposta fuq l-ammont 
żejjed li għandha titħallas minn kull Stat 
Membru.

Or. es

Emenda 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam, li 
għandu jiġi applikat għall-kwota 
individwali għall-konsenji allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2014 skont l-
Artikolu 105c(1), il-kontenut ta' referenza 
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għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikat għal dik
il-kwota f'dik id-data.
3. Il-kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
għandu jinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 105c(2) u meta l-
kwoti jinkisbu, jiġu ttrasferuti jew jiġu 
ttrasferuti b’mod temporanju skont ir-
regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 105y(b).
4. Għall-produtturi l-ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-konsenji allokata 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
skont ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 105y(b).
5. Il-kontenut ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b'aktar minn 0.1 gramma għal kull kg il-
kontenut ta' referenza għax-xaħam 
stabbilit fl-Anness VIIb.

Or. pl

Emenda 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam
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1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
applikabbli għall-kwota individwali għall-
konsenji allokati lilu.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2015 skont l-
Artikolu 105c(1), il-kontenut ta' referenza 
għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikabbli għal 
dawk il-kwoti f'dik id-data.
3. Il-kontenut ta’ referenza għax-xaħam 
għandu jinbidel meta ssir konverżjoni 
skont l-Artikolu 105c(2) u meta l-kwoti 
jinkisbu, jiġu ttrasferuti jew jiġu 
ttrasferuti b’mod temporanju skont ir-
regoli li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 162(2).
4. Għall-produtturi l-ġodda li l-kwota 
individwali tagħhom għall-konsenji tkun 
allokata għal kollox mir-riżerva 
nazzjonali, il-kontenut tax-xaħam għandu 
jkun stabbilit skont regoli li għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 162(2).
5. Il-kontenuti ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu aġġustati, fejn xieraq, 
mad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
u minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif u fejn 
meħtieġ, sabiexjiġi żgurat li, għal kull Stat 
Membru, il-medja ppeżata tal-kontenut 
ma tkunx iktar minn 0.1 gramma għal 
kull kg ogħla mill-kontenut ta' referenza 
għax-xaħam stabbilit fl-Anness VIa.

Or. pt

Emenda 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 103p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103p
Kontenut ta' xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta’ referenza għax-xaħam, li 
għandu jiġi applikat għall-kwota 
individwali għall-konsenji allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta' Marzu 2014 skont l-
Artikolu 101b(1), il-kontenut ta' referenza 
għax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun l-istess bħall-kontenut ta' 
referenza għax-xaħam applikat għal dik 
il-kwota f'dik id-data.
3. Ir-referenza ta' kontenut tax-xaħam 
għandha tinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 101b(2) u fejn il-
kwoti jinkisbu, jiġu ttrasferiti jew jiġu 
ttrasferiti temporanjament skond ir-regoli 
li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni.
4. Għall-produtturi ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-konsenji allokata 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
skond regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni.
5. Il-kontenut ta' referenza għax-xaħam 
individwali msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u 
minn hemm 'il quddiem, fil-bidu ta' kull 
perjodu ta' tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b'aktar minn 0.1 gramma għal kull kg il-
kontenut ta' referenza għax-xaħam 
stabbilit fl-Anness [X].
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Or. es

Emenda 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness VIIb, 
b’mod partikulari bl-għan li jagħmel l-
allokazzjonijiet li dwarhom hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 105e. Ir-riżerva 
nazzjonali għandha tkun rifornuta, kif 
xieraq, bl-irtirar ta' xi kwantitajiet kif 
previst fl-Artikolu 105i, filwaqt li tinżamm 
parti mit-trasferimenti kif previst fl-
Artikolu 105m, jew billi jsir tnaqqis 
ġenerali fil-kwoti individwali kollha. Il-
kwoti kkonċernati għandhom iżommu l-
għan oriġinali tagħhom, jiġifieri l-
konsenji jew il-bejgħ dirett.
2. Kwalunkwe kwota addizzjonali allokata 
lil Stat Membru għandha titpoġġa 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
għandha tinqasam f’konsenji u bejgħ 
dirett skont il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Or. pl

Emenda 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 103q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali, fi ħdan il-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness VIb, bl-
iskopijiet ta’ allokazzjonijiet skont l-
Artikolu 105d. Ir-riżerva nazzjonali 
għandha tkun magħmula, skont il-każ, 
minn kwantitajiet irtirati skont l-
Artikolu 105h, tnaqqis mit-trasferimenti 
kif imsemmi fl-Artikolu 105l, jew kwoti 
rrilaxxati bi tnaqqis lineari fil-kwoti 
individwali kollha.    Il-kwoti inkwistjoni 
għandhom jibqgħu assenjati għall-iskop 
inizjali tagħhom, jiġifieri “konsenji” u 
“bejgħ dirett”.
2. Il-kwoti addizzjonali allokati lil Stat 
Membru għandhom jitqiegħdu 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
jinqasmu f'konsenji u bejgħ dirett skont 
il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Or. pt

Emenda 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103q
Riżerva nazzjonali
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1. Kull Stat Membru għandu jwaqqaf 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness ..., b’mod 
partikulari bl-għan li jagħmel l-
allokazzjonijiet li dwarhom hemm 
dispożizzjoni fl-Artikolu 101c.
Ir-riżerva nazzjonali għandha tkun 
rifornuta, kif xieraq, bl-irtirar ta' xi 
kwantitajiet kif previst fl-Artikolu 101g, 
filwaqt li tinżamm parti mit-trasferimenti 
kif previst fl-Artikolu 101k, jew billi jsir 
tnaqqis ġenerali fil-kwoti individwali 
kollha. Il-kwoti kkonċernati għandhom 
iżommu l-għan oriġinali tagħhom, 
jiġifieri l-konsenji jew il-bejgħ dirett.
2. Kwalunkwe kwota addizzjonali allokata 
lil Stat Membru għandha titpoġġa 
awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
tinqasam f'konsenji u bejgħ dirett skont 
il-ħtiġijiet prevedibbli.
3. Il-kwoti mqiegħda fir-riżerva nazzjonali 
m’għandux ikollhom kontenut ta’ 
referenza għax-xaħam.

Or. es

Emenda 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103r (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew ġuridika li 
għandha kwoti individwali ma tibqax 
tissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 105b(1) matul 
perjodu ta’ tnax-il xahar, il-kwantitajiet 
korrispondenti għandhom imorru lura fir-
riżerva nazzjonali sa mhux aktar tard 
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mill-1 ta’ April tas-sena kalendarja ta’ 
wara, ħlief meta dik il-persuna terġa’ ssir 
produttur skont it-tifsira tal-punt (c) tal-
Artikolu 105b(1) qabel dik id-data.
Meta dik il-persuna terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar, il-
kwota individwali kollha li tkun ġiet 
irtirata, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tal-applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità li tkun 
mill-inqas daqs 85 % tal-kwota 
individwali tagħhom matul mill-inqas 
perjodu wieħed ta’ tnax-il xahar, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-kwota li 
ma tkunx intużat jew parti minnha 
għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali, u b’liema kundizzjonijiet 
għandu jseħħ dan.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
b’liema kundizzjonijiet kwota tista’ tkun 
allokata mill-ġdid lill-produttur 
ikkonċernat jekk hu jerġa’ jibda l-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
f’każijiet debitament iġġustifikati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Or. pl

Emenda 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103r (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew legali li jkollha 
kwoti individwali ma tibqax tissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 105a(c) matul perjodu ta’ tnax-il 
xahar, il-kwantitajiet korrispondenti 
għandhom imorru lura fir-riżerva 
nazzjonali sa mhux aktar tard mill-
1 ta’ April tas-sena kalendarja ta’ wara, 
ħlief meta l-persuna kkonċernata, qabel 
dik id-data, terġa’ ssir produttur skont it-
tifsira tal-Artikolu 105a(c). Jekk il-
persuna kkonċernata terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar 
tal-kwantitajiet, il-kwota individwali 
rtirata kollha, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tat-talba tiegħu. 
2. Meta produttur ma jirnexxilux 
jikkummerċjalizza kwantità li ma tkunx 
inqas minn 85 % tal-kwota individwali 
tiegħu matul mill-inqas perjodu wieħed 
ta’ tnax-il xahar, l-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jiddeċiedi jekk u b'liema 
kundizzjonijiet il-kwota li ma tkunx 
intużat jew parti minnha għandhiex 
titqiegħed fir-riżerva nazzjonali. L-Istat 
Membru jista’ jiddetermina l-
kundizzjonijiet li skonthom kwota 
għandha tkun allokata mill-ġdid lill-
produttur ikkonċernat, jekk jerġa’ jibda l-
kummerċjalizzazzjoni.  
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
f’każijiet debitament issostanzjati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Or. pt
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Emenda 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103r (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103r
Każijiet ta’ inattività

1. Meta persuna fiżika jew legali li jkollha 
kwoti individwali ma tibqax tipproduċi u 
tikkummerċjalizza l-ħalib matul perjodu 
ta’ tnax-il xahar, il-kwantitajiet 
korrispondenti għandhom imorru lura fir-
riżerva nazzjonali sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ April tas-sena kalendarja ta’ 
wara, ħlief meta dik il-persuna terġa’ ssir 
produttur qabel dik id-data.
Meta dik il-persuna terġa’ ssir produttur 
sa mhux aktar tard minn tmiem it-tieni 
perjodu ta’ tnax-il xahar wara l-irtirar, il-
kwota individwali kollha li tkun ġiet 
irtirata, jew parti minnha, għandha 
tingħata lura lil dik il-persuna sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ April ta’ wara d-data 
tal-applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità li tkun 
mill-inqas daqs 85 % tal-kwota 
individwali tagħhom matul mill-inqas 
perjodu wieħed ta’ tnax-il xahar, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu jekk il-kwota li 
ma tkunx intużat jew parti minnha 
għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali, u b’liema kundizzjonijiet 
għandu jseħħ dan. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu b’liema kundizzjonijiet 
kwota tista’ tkun allokata mill-ġdid lill-
produttur ikkonċernat jekk hu jerġa’ jibda 
l-kummerċjalizzazzjoni.
3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta’ forza maġġuri u 
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f’każijiet debitament iġġustifikati li 
jaffettwaw temporanjament il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-produtturi kkonċernati u 
rrikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Or. es

Emenda 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 103s (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Sa tmiem kull perjodu ta’ tnax-il xahar, 
l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw, 
għall-perjodu kkonċernat, kwalunkwe 
trasferiment temporanju ta’ parti mill-
kwoti individwali li l-produtturi li huma 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw.
L-Istati Membri jistgħu jirregolaw l-
operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
produzzjoni tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew 
fir-reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
sħaħ fil-każijiet imsemmijin fl-
Artikolu 105i(3) u jiddeterminaw sa liema 
punt dak li jittrasferixxi jista' jirrepeti 
operazzjonijiet ta' trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-
paragrafu 1 abbażi ta’ waħda mill-kriterji 
li ġejjin jew tat-tnejn li huma:
(a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitati l-bidliet u l-
aġġustamenti strutturali;
(b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.
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Or. pl

Emenda 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103s (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Qabel tmiem kull perjodu ta’ tnax-il 
xahar, l-Istati Membri għandhom 
jawtorizzaw, għall-perjodu kkonċernat, 
kwalunkwe trasferiment temporanju ta’ 
parti mill-kwoti individwali li l-produtturi 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw 
l-operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
produzzjoni tal-ħalib, jillimitawhom għal-
livell tax-xerrej jew fir-reġjuni, 
jawtorizzaw trasferiment sħiħ fil-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 105h(3) u 
jiddeterminaw sa liema punt dak li 
jittrasferixxi jista' jirrepeti operazzjonijiet 
ta' trasferiment.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jimplimentawx il-paragrafu 1 abbażi ta’ 
waħda mill-kriterji li ġejjin jew tat-tnejn li 
huma:
(a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitatit-tibdil u l-
aġġustamenti strutturali;
(b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.

Or. pt

Emenda 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 103s (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103s
Trasferimenti temporanji

1. Sa tmiem kull perjodu ta’ tnax-il xahar, 
l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw, 
għall-perjodu kkonċernat, kwalunkwe 
trasferiment temporanju ta’ parti mill-
kwoti individwali li l-produtturi li huma 
intitolati għalihom ma jkunux biħsiebhom 
jużaw. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw 
l-operazzjonijiet ta' trasferiment skont il-
kategoriji ta' produtturi jew l-istrutturi ta' 
produzzjoni tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew 
fir-reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
sħaħ fil-każijiet imsemmijin fl-
Artikolu 101g(3) u jiddeterminaw sa liema 
punt dak li jittrasferixxi jista' jirrepeti 
operazzjonijiet ta' trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-
paragrafu 1 abbażi ta’ waħda mill-kriterji 
li ġejjin jew tat-tnejn li huma:
a) il-ħtieġa li jkunu ffaċilitati l-bidliet u l-
aġġustamenti strutturali;
b) ħtiġijiet amministrattivi iktar 
importanti.

Or. es

Emenda 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 103t (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu 
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
li, fejn applikabbli, ma tkunx ġiet 
ittrasferita mal-impriża għandha tiżdied 
mar-riżerva nazzjonali.
2. Meta l-kwoti jkunu ġew jew jiġu 
ttrasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta’ 
kirjiet rurali jew permezz ta’ mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota m’għandhiex tiġi 
ttrasferita mal-impriża.
3. Meta l-art tiġi ttrasferita lill-awtoritajiet 
pubbliċi u/jew għall-użu tal-interess 
pubbliku, jew meta t-trasferiment iseħħ 
għal għanijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jitħarsu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet, u, b’mod partikulari, 
għandhom jiżguraw li l-produtturi li qed 
jagħtu t-tali art ikunu f’pożizzjoni li 
jkomplu l-produzzjoni tal-ħalib jekk 
jixtiequ jagħmlu dan.
4. Meta ma jkunx hemm ftehim bejn il-
partijiet, fil-każ ta’ kirjiet li waslu biex 
jintemmu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
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kkonċernati għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Or. pl

Emenda 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103t (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu 
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stipulati mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
ħalib jew kriterji oġġettivi oħra u, fejn 
applikabbli, kwalunkwe ftehim bejn il-
partijiet. Il-parti tal-kwota li, fejn 
applikabbli, ma tkunx ġiet ittrasferita 
mal-impriża għandha tiżdied mar-riżerva 
nazzjonali.
2. Fejn kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skond il-paragrafu 1 permezz ta' 
kirjiet rurali jew permezz ta' mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta' kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu assenjati biss lill-
produtturi, li l-kwota ma tkunx trasferita 
ma' l-ażjenda.
3. Meta l-art tkun ittrasferita lill-
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awtoritajiet pubblikċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew meta t-trasferiment 
iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikulari li l-produtturi li jkunu qed 
iċedu tali art ikunu f'pożizzjoni li jkomplu 
l-produzzjoni tal-ħalib jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Jekk ma jkun hemm l-ebda ftehim bejn 
il-partijiet, meta l-kirjiet ikunu waslu biex 
jiskadu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
inkwistjoni għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Or. pt

Emenda 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103t (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103t
Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-art

1. Il-kwoti individwali għandhom jiġu 
ttrasferiti mal-impriża lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
ittrasferita b’wirt attwali jew antiċipat jew 
bi kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
regoli ddettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt li 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
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prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
li, fejn applikabbli, ma tkunx ġiet 
ittrasferita mal-impriża għandha tiżdied 
mar-riżerva nazzjonali.
2. Meta l-kwoti jkunu ġew jew jiġu 
ttrasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta’ 
kirjiet rurali jew permezz ta’ mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota m’għandhiex tiġi 
ttrasferita mal-impriża.
3. Meta l-art tkun ittrasferita lill-
awtoritajiet pubblikċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew meta t-trasferiment 
iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikulari li l-produtturi li jkunu qed 
iċedu tali art ikunu f'pożizzjoni li jkomplu 
l-produzzjoni tal-ħalib jekk ikunu jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Meta ma jkunx hemm ftehim bejn il-
partijiet, fil-każ ta’ kirjiet li waslu biex 
jintemmu mingħajr ebda possibbiltà ta’ 
tiġdid b’termini simili, jew 
f’sitwazzjonijiet li jinvolvu effetti legali 
komparabbli, il-kwoti individwali 
kkonċernati għandhom jiġu ttrasferiti 
kollha, jew b’mod parzjali, lill-produttur li 
jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt li jitqiesu l-interessi
leġittimi tal-partijiet.

Or. es

Emenda 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 103u (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment
1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
(a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
(b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
(c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
(d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
(e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
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tal-ħalib;
(f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Or. pl

Emenda 1546
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 103u (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment

1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
(a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
(b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
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awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
(c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
(d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
(e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
(f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Or. pl

Emenda 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 103u (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment

1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
(a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu b’mod permanenti li 
jabbandunaw l-produzzjoni kollha tal-
ħalib tagħhom jew parti minnha u jpoġġu 
l-kwoti individwali li jkunu rrilaxxati 
b’dan il-mod fir-riżerva nazzjonali;
(b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li skonthom il-produtturi 
jistgħu, fil-bidu ta’ perjodu ta’ tnax-il 
xahar u fuq ħlas, jerġgħu jiġu allokati 
kwoti individwali mill-awtorità kompetenti 
jew minn entità maħtura minnha, meta 
dawn ikunu rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
(c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
(d) jipprovdu, meta l-art tiġi ttrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
(e) jiddeterminaw, abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi, ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li 
fihom, bl-għan li tittejjeb l-istruttura tal-
produzzjoni tal-ħalib, għandhom jiġu 
awtorizzati t-trasferimenti permanenti tal-
kwoti mingħajr ebda trasferiment tal-art 
korrispondenti;  
(f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
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produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minnha, it-trasferiment 
definittiv tal-kwoti mingħajr ebda 
trasferiment korrispondenti tal-art, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex issir estensifikazzjoni 
tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq, jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Or. pt

Emenda 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103u (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103u
Miżuri speċjali ta’ trasferiment

1. Sabiex isir ristrutturar b’suċċess tal-
produzzjoni tal-ħalib jew sabiex jittejjeb l-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont
regoli ddettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, u filwaqt li jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet ikkonċernati:
a) jagħtu kumpens, fi ħlas annwali 
wieħed jew aktar, lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b’mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
kwoti individwali li jkunu rrilaxxati b’dan 
il-mod fir-riżerva nazzjonali;
b) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
il-kundizzjonijiet li bihom il-produtturi 
jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu ta’ perjodu 
ta’ tnax-il xahar, ir-riallokazzjoni mill-
awtorità kompetenti jew minn entità 
maħtura minn dik l-awtorità, ta’ kwoti 
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individwali rrilaxxati definittivament fi 
tmiem il-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
qabel minn produtturi oħrajn b’kumpens, 
fi ħlas annwali wieħed jew aktar, li jkun 
daqs il-ħlas imsemmi hawn fuq;
c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw it-
trasferimenti tal-kwoti mingħajr l-art;
d) jipprovdu, fil-każ ta’ art ittrasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, li l-kwota 
individwali kkonċernata tkun allokata lil 
produttur li jkun qed jagħti l-art iżda li 
jixtieq ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
e) jiddeċiedu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
ir-reġjuni jew iż-żoni tal-ġbir li fihom 
huwa awtorizzat it-trasferiment 
permanenti tal-kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bl-
għan li tittejjeb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
f) jawtorizzaw, fuq applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew lil 
entità maħtura minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv tal-kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċeversa, bl-għan li tittejjeb l-istruttura 
tal-produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-
impriża jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat fil-
livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f’żoni tal-ġbir speċifikati.

Or. es


