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Emenda 1096
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ appoġġ għandhom 
ikunu magħmulin mill-elementi li ġejjin:
(a) deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri 
proposti kif ukoll l-għanijiet 
ikkwantifikati tagħhom;
(b) ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet li 
jkunu saru;
(c) valutazzjoni li turi l-impatt tekniku, 
ekonomiku, ambjentali u soċjali mistenni;
(d) skeda għall-implimentazzjoni tal-
miżuri;
(e) tabella tal-finanzjament ġenerali li turi 
r-riżorsi li għandhom jintużaw u l-
allokazzjoni indikattiva mbassra tar-
riżorsi bejn il-miżuri skont il-limiti 
massimi li dwarhom hemm dispożizzjoni 
fl-Anness IV;
(f) il-kriterji u l-indikaturi kwantitattivi li 
għandhom jintużaw għall-monitoraġġ u 
għall-evalwazzjoni, kif ukoll il-passi 
meħudin sabiex ikun żgurat li l-
programmi ta’ appoġġ jiġu implimentati 
b’mod xieraq u effettiv; kif ukoll
(g) isem l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kompetenti li huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
appoġġ.

Or. en

Emenda 1097
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikolu 39a m'għandux japplika 
meta l-unika miżura ta' Stat Membru fi 
programm ta' appoġġ tkun tikkonsisti 
minn trasferiment għall-Iskema ta' 
Pagament Uniku msemmija fl-Artikolu 
42.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din issemmi l-Artikolu 103k(4) tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li tistipula li l-Istati 
Membri li jittrasferixxu l-allokazzjoni nazzjonali sħiħa tagħhom lill-Iskema ta’ Pagament 
Uniku m’għandhomx bżonn programm ta’ appoġġ.

Emenda 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Kontenut tal-programmi ta’ appoġġ

Il-programmi ta’ appoġġ għandhom 
ikunu magħmulin mill-elementi li ġejjin:
(a) deskrizzjoni ddettaljata tal-miżuri 
proposti kif ukoll l-għanijiet 
ikkwantifikati tagħhom;
(b) ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet li 
jkunu saru;
(c) valutazzjoni li turi l-impatt tekniku, 
ekonomiku, ambjentali u soċjali mistenni;
(d) skeda għall-implimentazzjoni tal-
miżuri;
(e) tabella tal-finanzjament ġenerali li turi 
r-riżorsi li għandhom jintużaw u l-
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allokazzjoni indikattiva mbassra tar-
riżorsi bejn il-miżuri skont il-limiti 
massimi li dwarhom hemm dispożizzjoni 
fl-Anness X;
(f) il-kriterji u l-indikaturi kwantitattivi li 
għandhom jintużaw għall-monitoraġġ u 
għall-evalwazzjoni, kif ukoll il-passi 
meħudin sabiex ikun żgurat li l-
programmi ta’ appoġġ jiġu implimentati 
b’mod xieraq u effettiv;
kif ukoll
(g) isem l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kompetenti li huma responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
appoġġ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-programmi ta’ appoġġ hu element essenziali li għandu jiġi indirizzat fl-att 
leġiżlattiv bażiku. L-Artikolu 134 tal-proposta għal Regolament (2010)799 għandu għalhekk 
jiġi inkorporat fil-proposta għal regolament li qed jiġi kkunsidrat hawnhekk.

Emenda 1099
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) appoġġ ta’ Skema ta’ Pagament Uniku
skont l-Artikolu 42;

(a) miżuri ta’ appoġġ għall-aggregazzjoni
skont l-Artikolu 42;

Or. fr

Emenda 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) appoġġ ta’ Skema ta’ Pagament Uniku
skont l-Artikolu 42;

(a) miżuri ta’ appoġġ b’konċentrazzjoni 
fuq  il-provvista skont l-Artikolu 42;

Or. pt

Emenda 1101
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) promozzjoni skont l-Artikolu 43; (b) promozzjoni tal-kriterji ta’ kwalità 
skont l-Artikolu 43;

Or. fr

Emenda 1102
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) skambju tal-aqwa prattiki fir-rigward 
ta’ sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli;

Or. fr

Emenda 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) programm ta’ appoġġ għat-tkabbir 
tad-dwieli għall-inbid fuq tlajja’ weqfin 
skont l-Artikolu 44a; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala pajsaġġ tradizzjonali fit-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, is-siti bi tlajja’ weqfin 
jiffurmaw il-bażi għall-produzzjoni tal-inbejjed ta’ kwalitá tajba, għat-turiżmu tal-inbid, 
għall-gastronomija u għall-attivitajiet ekonomiċi downstream oħrajn. Għalhekk għandhom 
jittieħdu miżuri għas-salvagwardja ta’ dawn l-oqsma fejn it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid hu 
partikolarment diffiċli u intensive fix-xogħol u programm ta’ appoġġ speċifiku għat-tkabbir 
tad-dwieli għall-inbid fuq siti ta’ tlajja’ weqfin għandhom jiġu inklużi wkoll fil-lista tal-miżuri 
eliġibbli.

Emenda 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħsad ekoloġiku skont l-Artikolu 45; imħassar

Or. it

Emenda 1105
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħsad ekoloġiku skont l-Artikolu 45; (d) ġestjoni tal-provvista skont l-
Artikolu 45;

Or. fr
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Emenda 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-użu ta' most tal-għeneb konċentrat 
b’konformità mal-Artikolu 49(a);

Or. it

Emenda 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-paragrafu 3, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu għajnuna 
nazzjonali skont ir-regoli Komunitarji 
rilevanti dwar għajnuna mill-Istat għall-
miżuri msemmija fl-Artikoli 43, 47 u 48.

Or. it

Emenda 1108
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skema ta’ Pagament Uniku u appoġġ lil Miżuri ta’ appoġġ għall-aggregazzjoni tal-
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dawk li jkabbru d-dwieli provvista

Or. en

Emenda 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skema ta’ Pagament Uniku u appoġġ lil 
dawk li jkabbru d-dwieli

Miżuri għall-appoġġ tar-raggruppament 
tal-provvista fis-settur tal-inbid;

Or. pt

Emenda 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ appoġġ jistgħu jinkludu 
biss appoġġ lil dawk li jkabbru d-dwieli 
fil-forma ta’ drittijiet ta’ deċiżi mill-Istati 
Membri, sal-1 ta’ Diċembru 2012 skont l-
Artikolu 137 tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] bil-kundizzjonijiet 
stipulati dak l-Artikolu.

imħassar

Or. pt

Emenda 1111
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ appoġġ jistgħu jinkludu 
biss appoġġ lil dawk li jkabbru d-dwieli 
fil-forma ta’ drittijiet ta’ deċiżi mill-Istati 
Membri, sal-1 ta’ Diċembru 2012 skont l-
Artikolu 137 tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] bil-kundizzjonijiet 
stipulati dak l-Artikolu.

Fejn il-miżuri msemmija fl-Artikolu 40 
jiġu ġestiti mill-organizzazzjonijiet tal-
produtturi rikonoxxuti fl-Artikolu 106 ta’
dan ir-Regolament, l-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi għandhom jingħataw il-
prijorità meta jiġu allokati r-riżorsi 
finanzjarji.

Or. en

Emenda 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn il-miżuri msemmija fl-Artikolu 
40 jiġu ġestiti mill-organizzazzjonijiet tal-
produtturi rikonoxxuti fl-Artikolu 106 ta’ 
dan ir-Regolament, dawk l-
organizzazzjonijiet għandhom jiġu 
ttrattati bħala prijorità għal raġunijiet ta’ 
allokazzjonijiet finanzjarji. 

Or. pt

Emenda 1113
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni f’pajjiżi terzi Promozzjoni

Or. en
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Emenda 1114
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni f’pajjiżi terzi Promozzjoni

Or. en

Emenda 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni f’pajjiżi terzi Promozzjoni

Or. en

Emenda 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi u fis-suq intern, u 
b’hekk itejjeb il-kompetittività.

Or. it
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Emenda 1117
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi u fis-suq intern, u 
b’hekk itejjeb il-kompetittività.

Or. it

Emenda 1118
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni fis-suq intern jew f’pajjiżi terzi, u 
b’hekk itejjeb il-kompetittività f’dawk il-
pajjiżi.

Or. en

Emenda 1119
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
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Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

Unjoni fis-suq intern jew f’pajjiżi terzi, u 
b’hekk itejjeb il-kompetittività f’dawk il-
pajjiżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maġġoranza tal-inbejjed Ewropej tinbiegħ fis-suq domestiku. Pereżempju, fl-2010, 55% tal-
esportazzjonijiet tal-inbid tal-Istati Membri, b’valura ta’ €8.3 biljun, inbigħu fis-suq tal-UE 
(sors: ComExt). Barra minn hekk, l-importazzjonijiet tal-inbid Ewropew minn swieq ta’ 
pajjiżi terzi żdiedu b’mod konsiderevoli f’dawn l-aħħar snin. L-artikolu, fih innifsu, għandu 
jiġi emendat biex l-inbid ikun jista’ jiġi promoss ukoll fis-suq intern.

Emenda 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni fis-suq intern f’pajjiżi terzi, u 
b’hekk itejjeb il-kompetittività f’dawk il-
pajjiżi.

Or. en

Emenda 1121
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed ta’ 
kwalità tal-Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk 
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kompetittività f’dawk il-pajjiżi. itejjeb il-kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

Or. fr

Emenda 1122
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri ta’ relazzjonijiet pubbliċi, 
promozzjoni jew reklamar, partikolarment 
li jenfasizzaw il-vantaġġi tal-prodotti tal-
Unjoni, l-aktar f’termini tal-kwalità, 
sikurezza tal-ikel jew miżuri favur l-
ambjent;

(a) miżuri ta’ relazzjonijiet pubbliċi, 
promozzjoni jew reklamar, partikolarment 
li jenfasizzaw il-vantaġġi tal-prodotti tal-
Unjoni, l-aktar f’termini tal-kwalità, 
sikurezza tal-ikel u sistemi avvanzati ta’ 
produzzjoni sostenibbli, fejn jitnaqqsu l-
pestiċidi u l-fertilizzanti kimiċi;

Or. fr

Emenda 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kampanji ta’ informazzjoni, 
partikolarment dwar is-sistemi tal-Unjoni li 
jkopru denominazzjonijiet ta’ oriġini, 
indikazzjonijiet ġeografiċi u produzzjoni 
organika;

(c) kampanji ta’ informazzjoni, 
partikolarment dwar is-sistemi tal-Unjoni li 
jkopru denominazzjonijiet ta’ oriġini, 
indikazzjonijiet ġeografiċi u produzzjoni 
organika; għal dan il-għan ikun mixtieq li 
jiġu konklużi ftehimiet ma’ katini ta’ 
bejgħ bl-imnut f’pajjiżi terzi biex jiġi 
żgurat li l-informazzjoni li tingħata lill-
konsumaturi dwar dawn il-prodotti fil-
ħwienet tkun ċara kemm jista’ jkun; 
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Or. it

Emenda 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Sistema ta’ appoġġ simili għal dik li diġà 
teżisti għas-settur tal-inbid, għandha tiġi 
implimentata għas-settur taż-żebbuġ, 
abbażi ta’ programmi nazzjonali 
ffinanzjati permezz tal-OKS unika.
Dan iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tfassal, fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, l-iskema li 
ddaħħal il-Programm ta’ Appoġġ 
Nazzjonali fis-settur taż-żebbuġ, miżuri li 
jistgħu jiġu inklużi u l-ħtieġa għall-
kofinanzjament.

Or. en

Emenda 1125
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Skambju tal-aqwa prattiki fir-rigward ta’ 

sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli;

1. Appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jagħmilha possibbli li jinkisbu 
kapaċitajiet ġodda billi jiġu skambjati l-
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aqwa prattiki fir-rigward ta’ sistemi 
avvanzati ta’ produzzjoni sostenibbli li 
jmorru lil’hinn min-normi tal-
kundizzjonalità.
2. Il-miżura msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tapplika għat-tkabbir tad-dwieli 
għall-inbid u għas-sistemi ta’ produzzjoni 
tal-inbid li jżidu l-għata tal-ħamrija, 
inaqqsu b’mod sustanzjali l-użu ta’ 
pestiċidi u l-fertilizzanti kimiċi u jżidu d-
diversità tal-varjetajiet.
3. Ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jinkludu:
(a) l-għażla u d-deskrizzjoni tal-aqwa 
prattiki fir-rigward tat-tkabbir sostenibbli 
tad-dwieli għall-inbid;
(b) it-taħriġ agrikolu u ż-żieda fil-
kapaċitajiet b’rabta mas-sistemi tal-biedja 
sostenibbli avvanzati;
(c) żjarat ta’ skambju;
(d) Servizzi għar-reklamar tal-prattiki 
sostenibblii u avvanzati tat-tkabbir tad-
dwieli għall-inbid.

Or. fr

Emenda 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Promozzjoni ta’ konsum moderat fis-suq 

intern
Id-dispożizzjonijiet taħt l-intestaturi 
preċedenti għandhom japplikaw ukoll fis-
suq intern tal-UE, b'enfasi speċjali fuq il-
konsum intelliġenti u moderat tal-inbid.



AM\909520MT.doc 17/176 PE494.486v01-00

MT

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bidla ta’ inkonsistenza. Jidher li mhuwiex raġonevoli li l-konsumaturi Ewropej jiċċaħħdu 
minn għażla li l-finanzjament tal-UE qed jipprovdi lill-konsumaturi f’pajjiżi terzi.

Emenda 1127
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ għar-ristrutturar u l-
konverżjoni ta’ vinji jista’ jkopri biss 
waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

3. L-appoġġ għar-ristrutturar u l-
konverżjoni ta’ vinji għandu jkopri biss 
waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

Or. fr

Emenda 1128
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konverżjoni ta’ varjetà, inkluż il-
mezz ta’ tilqim;

(a) iż-żieda fl-għadd ta’ varjetajiet, inkluż 
il-mezz ta’ tilqim;

Or. fr

Emenda 1129
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi;
(cb) l-introduzzjoni ta’ għelejjel ta’ għata 
jew għata permanenti. 

Or. fr

Emenda 1130
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ għar-ristrutturar u l-
konverżjoni ta’ vinji jista’ jieħu biss l-
għamliet li ġejjin:

4. L-appoġġ għat-titjib tas-sistemi ta’ 
produzzjoni tal-inbid u għar-ristrutturar u 
l-konverżjoni ta’ vinji jista’ jieħu biss l-
għamliet li ġejjin:

Or. fr

Emenda 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
ispejjeż attwali tar-ristrutturar u l-
konverżjoni ta’ vinji m’għandhiex tkun 
aktar minn 50 %. Firreġjuni anqas 
żviluppati, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-ispejjeż tar-ristrutturar u l-
konverżjoni m’għandhiex tkun aktar minn 
75 %.

6. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
ispejjeż attwali tar-ristrutturar u l-
konverżjoni ta’ vinji m’għandhiex tkun 
aktar minn 50 %. Fir-reġjuni anqas 
żviluppati u tranżizzjonali, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-ispejjeż tar-
ristrutturar u l-konverżjoni m’għandhiex 
tkun aktar minn 75 %.

Or. es
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Emenda 1132
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Appoġġ għar-ristrutturar u l-
konverżjoni għandu jitħallas għaż-żona 
mħawla bid-dwieli, li għandha tiġi 
mmarkata minn perimetru estern tad-
dwieli, fejn għandha tiżdied żona ta’ 
protezzjoni b’wisa’ li tikkorrispondi għal 
nofs id-distanza li tissepara r-ringieli.
L-Istati Membri jistabbilixxu regolamenti 
li jispjegaw fid-dettall l-ambitu u l-livell 
ta’ appoġġ. Dawn ir-regolamenti jistgħu 
b’mod partikolari jistipulaw il-ħlas ta’ 
ammonti fissi, il-livelli massimi tal-
għajnuna għal kull ettaru u l-
modulazzjoni tal-għajnuna fuq il-bażi tal-
kriterji objettivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn huma elementi essenzjali ġejjin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008.

Emenda 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Programm ta’ appoġġ għat-tkabbir tad-
dwieli fuq siti ta’ tlajja’ weqfin 
Il-miżuri li ttieħdu bħala parti mill-
programm ta’ appoġġ għat-tkabbir tad-
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dwieli għall-inbid fuq siti ta’ tlajja’ weqfin 
għandhom jitfasslu biex jissalvagwardjaw 
it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid fuq tlajja’ 
b’xogħol intensiv, tlajja’ weqfin u siti ta’ 
art imtarrġa fuq terminu ta’ żmien twil 
permezz tat-titjib tal-kompetittività tiegħu.
L-appoġġ jista’ jieħu l-forma ta’ ħlas 
b’rata fissa għal kull ettaru li jiġi stabbilit 
mill-Istat Membru kkonċernat jew ħlas 
modulat determinat minn kemm ikun 
wieqaf is-sit.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala pajsaġġ tradizzjonali fit-tkabbir tad-dwieli għall-inbid, is-siti bi tlajja’ weqfin 
jiffurmaw il-bażi għall-produzzjoni tal-inbejjed ta’ kwalitá tajba, għat-turiżmu tal-inbid, 
għall-gastronomija u għall-attivitajiet ekonomiċi downstream oħrajn. Għalhekk għandhom 
jittieħdu miżuri għas-salvagwardja ta’ dawn l-oqsma fejn it-tkabbir tad-dwieli għall-inbid hu 
partikolarment diffiċli u intensive fix-xogħol u programm ta’ appoġġ speċifiku għat-tkabbir 
tad-dwieli għall-inbid fuq siti ta’ tlajja’ weqfin għandhom jiġu inklużi wkoll fil-lista tal-miżuri 
eliġibbli.

Emenda 1134
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 imħassar
Ħsad ekoloġiku

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ħsad 
ekoloġiku għandu jfisser il-qerda jew it-
tneħħija totali ta’ għenieqed ta’ għeneb 
waqt li jkunu għadhom fl-istadju li ma 
jkunux għadhom saru, b’hekk, ir-rendita 
tal-qasam rilevanti titnaqqas għal żero.
2. L-appoġġ għal ħsad ekoloġiku għandu 
jikkontribwixxi biex jirrestawra l-bilanċ 
ta’ provvista u domanda fis-suq tal-inbid 
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tal-Unjoni biex jiġu evitati kriżijiet fis-
suq.
3. l-appoġġ għal ħsad ekoloġiku jista’ 
jingħata bħala kumpens fl-għamla ta’ 
ħlas b’rata fissa għal kull ettaru li għandu 
jkun iddeterminat mill-Istat Membru 
konċernat.
Il-ħlas m’għandux ikun aktar minn 50 % 
tas-somma tal-ispejjeż diretti tal-qerda jew 
tat-tneħħija ta’ għenieqed ta’ għeneb u t-
telf ta’ dħul relatat ma’ qerda jew 
tneħħija bħal dik.
4. L-Istati Membri konċernati għandhom 
jistabbilixxu sistema bbażata fuq kriterji 
oġġettivi biex jiġi żgurat li l-miżura ta’ 
ħsad ekoloġiku ma twassalx għal 
kumpens ta’ produtturi individwali tal-
inbid li jkun aktar mil-limitu massimu 
msemmi fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 3.

Or. fr

Emenda 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għal ħsad ekoloġiku għandu 
jikkontribwixxi biex jirrestawra l-bilanċ ta’ 
provvista u domanda fis-suq tal-inbid tal-
Unjoni biex jiġu evitati kriżijiet fis-suq.

2. L-appoġġ għal ħsad ekoloġiku għandu 
jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
għeneb u biex jirrestawra l-bilanċ ta’ 
provvista u domanda fis-suq tal-inbid tal-
Unjoni biex jiġu evitati kriżijiet fis-suq.

Or. it

Emenda 1136
Elisabeth Jeggle
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Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi għandu jipprovdi assistenza lil 
produtturi li jfittxu li jassiguraw lilhom 
infushom kontra ċaqliq fis-suq.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żball fit-traduzzjoni Ġermaniża – ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 1137
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi għandu jipprovdi assistenza lil 
produtturi li jfittxu li jassiguraw lilhom 
infushom kontra ċaqliq fis-suq.

1. L-appoġġ għal fondi mutwi għandu 
jipprovdi assistenza lil produtturi li jfittxu 
li jassiguraw lilhom infushom kontra ċaqliq 
fis-suq.

Or. en

Emenda 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi għandu jipprovdi assistenza lil 
produtturi li jfittxu li jassiguraw lilhom 
infushom kontra ċaqliq fis-suq.

1. L-appoġġ għal fondi mutwi għandu 
jipprovdi assistenza lil produtturi li jfittxu 
li jassiguraw lilhom infushom kontra ċaqliq 
fis-suq.
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Or. en

Emenda 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi għandu jipprovdi assistenza lil 
produtturi li jfittxu li jassiguraw lilhom 
infushom kontra ċaqliq fis-suq.

1. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti u 
konsolidati fondi mutwi għandu jipprovdi 
assistenza lil produtturi li jfittxu li 
jassiguraw lilhom infushom kontra ċaqliq 
fis-suq.

Or. it

Emenda 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata fl-għamla ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi.

2. L-appoġġ għal fondi mutwi jista’ 
jingħata biex ikopri:

(a) l-ispejjeż amministrattivi tal-
istabbiliment ta’ fond mutwu, fil-forma 
ta’ għajnuna temporanja u digressiva;
(b) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
bħala kumpens finanzjarju lill-bdiewa. 
Barra minn hekk, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tista’ tkun marbuta mal-
kapital u mal-interess fuq is-self 
kummerċjali meħud mill-fond mutwu 
għall-finijiet tal-ħlas tal-kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa f’każ ta’ kriżi.
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Or. en

Emenda 1141
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata fl-għamla ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi.

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata biex ikopri l-ispejjeż 
amministrattivi tal-fondi u parti mis-
somma għandha titħallas lill-membri li 
jikkumpensaw għat-telf ekonomiku li 
jiġġarrab.

Or. en

Emenda 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata fl-għamla ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi.

2. L-appoġġ għall-istabbiliment u l-
konsolidazzjoni ta’ fondi komuni ta’ 
investiment jista’ jingħata fil-forma ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi.

Or. it

Emenda 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata fl-għamla ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi.

2. L-appoġġ biex jiġu stabbiliti fondi 
mutwi jista’ jingħata fl-għamla ta’ 
għajnuna temporanja u digressiva biex 
ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-fondi u 
parti mis-somma titħallas lill-membri 
bħala kumpens għat-telf ekonomiku li 
jiġġarrab.

Or. pt

Emenda 1144
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
għandu jikkontribwixxi għall-ħarsien tad-
dħul finanzjarju tal-produtturi fejn dan 
jintlaqat minn diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet ta’ pesti.

1. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
għandu jikkontribwixxi għall-ħarsien tad-
dħul finanzjarju tal-produtturi u għall-
kopertura ta’ telf tas-suq tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
kooperattivi u/jew tal-membri tagħhom
fejn dan jintlaqat minn diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet ta’ pesti.

Or. en

Emenda 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
għandu jikkontribwixxi għall-ħarsien tad-
dħul finanzjarju tal-produtturi fejn dan 

1. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
għandu jikkontribwixxi għall-ħarsien tad-
dħul finanzjarju tal-produtturi u għall-
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jintlaqat minn diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet ta’ pesti.

kopertura ta’ telf tas-suq tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
kooperattivi u/jew tal-membri tagħhom 
fejn dan jintlaqat minn diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet ta’ pesti.

Or. pt

Emenda 1146
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji għandhom juru l-provii li 
jkunu ħadu l-miżuri ta’ prevenzjoni tar-
riskji meħtieġa li huma mniżżla fl-Anness 
(XX).

Or. fr

Emenda 1147
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi 
għal assigurazzjoni kontra telf li jirriżulta 
minn avvenimenti klimatiċi avversi li 
jistgħu jkunu assimilati ma’ diżastri 
naturali;

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi, 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
koperattivi għal assigurazzjoni kontra telf 
li jirriżulta minn avvenimenti klimatiċi 
avversi li jistgħu jkunu assimilati ma’ 
diżastri naturali;

Or. en
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Emenda 1148
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi 
għal assigurazzjoni kontra telf li jirriżulta 
minn avvenimenti klimatiċi avversi li 
jistgħu jkunu assimilati ma’ diżastri 
naturali;

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi jew 
organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi/koperattivi għal assigurazzjoni 
kontra telf li jirriżulta minn avvenimenti 
klimatiċi avversi li jistgħu jkunu assimilati 
ma’ diżastri naturali;

Or. en

Emenda 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi 
għal assigurazzjoni kontra telf li jirriżulta 
minn avvenimenti klimatiċi avversi li 
jistgħu jkunu assimilati ma’ diżastri 
naturali;

(a) 80 % tal-kost tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa minn produtturi jew 
organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi/koperattivi għal assigurazzjoni 
kontra telf li jirriżulta minn avvenimenti 
klimatiċi avversi li jistgħu jkunu assimilati 
ma’ diżastri naturali;

Or. pt

Emenda 1150
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja



PE494.486v01-00 28/176 AM\909520MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi għal 
assigurazzjoni kontra:

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi, 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
koperattivi għal assigurazzjoni kontra:

Or. en

Emenda 1151
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi għal 
assigurazzjoni kontra:

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi u 
jew organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi/koperattivi għal assigurazzjoni 
kontra:

Or. en

Emenda 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi għal 
assigurazzjoni kontra:

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi u 
jew organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi/koperattivi għal assigurazzjoni 
kontra:

Or. pt
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Emenda 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti Investimenti fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi

Or. es

Emenda 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti Investimenti fis-suq intern u fil-pajjiżi 
terzi

Or. es

Emenda 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti Investimenti u nefqa eliġibbli oħra

Or. es

Emenda 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, strutturi u
strumenti tal-kummerċjalizzazzjoni, 
inklużi riżorsi umani speċjalizzati u 
distilleriji li jtejbu l-prestazzjoni globali 
tal-intrapriża, l-adattament tagħha għad-
domanda tas-suq u ż-żieda fil-
kompetittività fis-suq intern u fi swieq ta’ 
pajjiżi terzi u jkollhom x’jaqsmu ma’ 
wieħed jew mat-tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tadatta l-miżura għall-ħtiġijiet reali tas-settur, li jmorru lil’hinn 
mill-investimenti fl-infrastruttura u t-tagħmir. F’bosta każijiet, hu meħtieġ l-investiment fir-
riżorsi umani speċjalizzati u l-beni intanġibbli.

Emenda 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, strutturi u
strumenti tal-kummerċjalizzazzjoni li 
jtejbu l-prestazzjoni globali tal-intrapriża, 
l-adattament tagħha għad-domanda tas-
suq u ż-żieda fil-kompetittività fis-suq 
intern u fi swieq ta’ pajjiżi terzi u
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:
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Or. es

Emenda 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid, inklużi 
investimenti intanġibbli li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli u 
nefqiet eliġibbli oħrajn f’faċilitajiet ta’ 
pproċessar, f’infrastruttura għal fabbriki 
tal-inbid u fil-kummerċjalizzazzjoni tal-
inbid li jtejbu l-prestazzjoni globali tal-
intrapriża, iż-żieda fil-kompetittività 
tagħha fis-suq intern u fi swieq ta’ pajjiżi 
terzi u jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew 
mat-tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. es
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Emenda 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli, 
inkluża r-reġistrazzjoni ta’ marki kollettivi
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, distilleriji u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. it

Emenda 1161
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli, 
inkluża r-reġistrazzjoni ta’ marki kollettivi
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, distilleriji u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. it

Emenda 1162
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid u fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-inbid li jtejbu l-
prestazzjoni globali tal-intrapriża u 
jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed jew mat-
tnejn minn dawn li ġejjin:

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli u 
nefqiet eliġibbli oħrajn f’faċilitajiet ta’ 
pproċessar, f’infrastruttura għal fabbriki 
tal-inbid u fil-kummerċjalizzazzjoni tal-
inbid li jtejbu l-prestazzjoni globali tal-
intrapriża u jkollhom x’jaqsmu ma’ wieħed 
jew mat-tnejn minn dawn li ġejjin:

Or. es

Emenda 1163
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-produzzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tad-
dielja msemmija fil-Parti II tal-Anness VI;

(a) il-produzzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tad-
dielja msemmija fil-Parti II tal-Anness VI 
inklużi l-investimenti intanġibbli;

Or. en

Emenda 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-produzzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tad-
dielja msemmija fil-Parti II tal-Anness VI;

(a) il-produzzjoni jew il-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tad-
dielja msemmija fil-Parti II tal-Anness VI,
inklużi l-investimenti intanġibbli;
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Or. pt

Emenda 1165
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iżvilupp ta’ miżuri agronomiċi 
avvanzati u ta’ produzzjoni sostenibbli.

Or. fr

Emenda 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, infiq 
eliġibbli għandu jitqies biex jinkludi r-
reklutaġġ ta’ riżorsi umani u/jew 
materjali biex tittejjeb il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-
inbid prodotti fl-UE, kif definit fl-Anness 
VI, Parti II, ta’ dan ir-Regolament. Din il-
miżura tista’ tiġi applikata fit-territorju 
kollu tal-UE, inkluż fil-pajjiż tal-oriġini 
tal-applikant għall-għajnuna involuta.

Or. es

Emenda 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju25.

imħassar

Or. en

Emenda 1168
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju25.

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu jiġi garantit 
primarjament għall-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 
106 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu jiġi pprovdut 
primarjament għall-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 
106 ta’ dan ir-Regolament.
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6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju.

Or. pt

Emenda 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju25.

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi, organizzazzjonijiet tal-
produtturi jew koperattivi.

Or. es

Emenda 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika biss għal 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju25.

L-appoġġ skont il-paragrafu 1 bir-rata 
massima tiegħu għandu japplika għall-
organizzazzjonijiet tal-produtturi kif 
definit fl-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament u għal intrapriżi mikro, żgħar 
u ta’ daqs medju skont it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju25.

Or. es
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Emenda 1172
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-
rata massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/200626. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ 
anqas minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal 
nofs.

Ir-rata massima tista’ tapplika għall-
intrapriżi kollha fir-reġjuni mbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat u l-
gżejjer minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1405/200626.

Or. en

Emenda 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-
rata massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/200626. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ 
anqas minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal 

Ir-rata massima tista’ tapplika għall-
intrapriżi kollha fir-reġjuni mbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat u l-
gżejjer minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1405/200626.
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nofs.

Or. pt

Emenda 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-
rata massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/200626. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ 
anqas minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal 
nofs.

Ir-rata massima tista’ tapplika għall-
intrapriżi kollha fir-reġjuni mbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat u l-
gżejjer minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-
Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1405/200626.

Or. en

Emenda 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-rata 
massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/200626. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-rata 
massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/200626.
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Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ 
anqas minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal 
nofs.

Or. es

Emenda 1176
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-infiq eliġibbli għandu jeskludi l-
ispejjeż mhux eliġibbli msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 59 tar-Regolament 
(UE) Nru [COM(2011)615].

3. L-infiq fuq dan li ġej għandu jkun 
eliġibbli:

(a) il-kostruzzjoni, l-akkwist, inkluż il-kiri, 
jew it-titjib tal-proprjetà immobbli;
(b) ix-xiri jew ix-xiri bil-kiri ta’ 
makkinarju u tagħmir ġdid inkluż softwer 
tal-kompjuter sal-valur fis-suq tal-ass;
(c) l-ispejjeż ġenerali relatati man-nefqa 
msemmija fil-punti (a) u (b), bħal tariffi 
tal-perit, tal-inġinier u dawk tal-
konsultazzjoni, studji tal-fattibbiltà u l-
akkwist ta’ privattivi jew liċenzji.
B’deroga għall-punt b), u unikament fil-
każ tal-intrapriżi mikro, żgħar u medji 
skont ir-Rakkommandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE, l-Istati 
Membri jistgħu, f’ċirkostanzi li jkunu 
ġġustifikati kif xieraq, jiddefinixxu l-
kundizzjonijiet li fihom ix-xiri ta’ oġġetti 
użati jista’ jitqies bħala nefqa 
ammissibbli.
L-investiment sempliċement fis-
sostituzzjoni għandu jiġi eskluż mill-infiq 
eliġibbli.
L-infiq eliġibbli għandu jeskludi l-ispejjeż 
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mhux eliġibbli msemmija fil-paragrafu 3 
tal-Artikolu 59 tar-Regolament (UE) Nru 
[COM(2011)615].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-eliġibbiltà stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 huma 
elementi essenzjali, li għandhom jiġu stabbiliti fl-att bażiku.

Emenda 1177
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50 % f’reġjuni inqas żviluppati; (a) 60 % f’reġjuni inqas żviluppati;

Or. pt

Emenda 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50 % f’reġjuni inqas żviluppati; (a) 50 % f’reġjuni inqas żviluppati u ta’ 
tranżizzjoni;

Or. es

Emenda 1179
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 40 % f’reġjuni li mhumiex reġjuni 
inqas żviluppati;

(b) 50 % f’reġjuni li mhumiex reġjuni 
inqas żviluppati;

Or. pt

Emenda 1180
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 75 % fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat;

(c) 85 % fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat;

Or. pt

Emenda 1181
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 65 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif 
iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1405/2006.

(d) 75 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif 
iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1405/2006.

Or. pt

Emenda 1182
Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 65 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif 
iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1405/2006.

(d) 75 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif 
iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament
(KE) Nru 1405/2006.

Or. el

Emenda 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, infiq 
eliġibbli ieħor għandu jinkludi r-
reklutaġġ ta’ riżorsi umani u/jew 
materjali biex tittejjeb il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-
inbid prodotti fl-UE, kif definit fl-Anness 
VI, Parti II, ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan jiftaħ il-possibbiltà li l-għajnuna tintuża biex jiġu reklutati l-esperti tal-
kummerċjalizzazzjoni: l-isfera ta’ applikazzjoni hi restrittiva ħafna u tkopri biss investimenti 
f’imħażen u tagħmir ieħor biex tittejjeb il-kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Din il-miżura tista’ tiġi applikata fit-
territorju kollu tal-UE, inkluż fil-pajjiż 
tal-oriġini tal-applikant għall-għajnuna 
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involuta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tippermetti lill-pajjiż li fih il-proġett jiġi ppreżentat biex jibbenefika wkoll mill-għajnuna.

Emenda 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48a
Skont l-Artikolu 48, spejjeż eliġibbli 
oħrajn huma beni materjali jew riżorsi 
umani bi kwalifiki biex tittejjeb il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-
inbid prodotti fl-UE u definiti fil-Parti II 
tal-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1186
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr
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Emenda 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-alkoħol li jirriżulta mid-distillazzjoni 
li tibbenifika mill-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jintuża 
esklussivament għal finijiet tal-industrija 
u tal-enerġija biex ikun evitat it-tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni.

imħassar

Or. pt

Emenda 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-alkoħol li jirriżulta mid-distillazzjoni 
li tibbenifika mill-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jintuża esklussivament 
għal finijiet tal-industrija u tal-enerġija
biex ikun evitat it-tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni.

3. L-alkoħol li jirriżulta mid-distillazzjoni 
li tibbenifika mill-appoġġ imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jintuża esklussivament 
għal finijiet tal-industrija u tal-enerġija
b’tali mod li ma titgħawwiġx il-
kompetizzjoni.

Or. pl

Emenda 1189
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-għajnuna titħallas lid-distillaturi 
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responsabbli għall-ipproċessar tal-
prodotti kkunsinnati għall-finijiet tad-
distillazzjoni f’alkoħol mhux raffinat li 
jkollu saħħa alkoħolika minima ta’ 92 %.
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
għajnuna titħallas bil-quddiem, sakemm 
il-benfiċjarju jkun għamel garanzija.

Or. fr

Emenda 1190
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-eliġibbiltà u l-metodi ta’ kalkolu tal-għajnuna stabbiliti fir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 huma elementi essenzjali, li għandhom jiġu stabbiliti fl-att 
bażiku.

Emenda 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Sabiex jiġi evitat appoġġ doppju għad-
distillazzjoni, l-alkoħol imsemmi fil-
paragrafu 3 m’għandux ikun soġġett 
għall-preferenza msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2009/28/KE dwar il-
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bijofjuwils prodotti mill-iskart u l-
kontribut tagħhom biex tinkiseb ir-rata ta’ 
konsum finali għall-enerġija mis-sorsi 
rinnovabbli fit-trasport li jitqies bħala 
doppju dak minn bijofjuwils oħrajn.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Emenda 1192
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Sabiex jiġi evitat appoġġ doppju għad-
distillazzjoni, l-alkoħol imsemmi fil-
paragrafu 3 m’għandux ikun soġġett 
għall-preferenza msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2009/28/KE dwar il-
bijofjuwils prodotti mill-iskart u l-
kontribut tagħhom biex tinkiseb ir-rata ta’ 
konsum finali għall-enerġija mis-sorsi 
rinnovabbli fit-trasport li jitqies bħala 
doppju dak minn bijofjuwils oħrajn.

Or. pl

Emenda 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Użu ta’ most tal-għeneb konċentrat

1. Jista’ jingħata appoġġ lill-produtturi 
tal-inbid li jużaw most tal-għeneb 
konċentrat, inkluż most tal-għeneb 
konċentrat irrettifikat sabiex tiżdied is-
saħħa alkoħolika naturali tal-prodotti 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 
XVa.
2. L-ammont tal-għajnuna għandu jiġi 
stabbilit għal kull % ta’ volum ta’ saħħa 
alkoħolika potenzjali u għal kull ettolitru 
tal-most użat għall-arrikkiment. 
3. Il-livelli massimi ta’ għajnuna 
applikabbli għal din il-miżura fid-diversi 
żoni ta’ viltikultura għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Kummissjoni.

Or. it

Emenda 1194
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dwar kriterji ta’ eliġibbiltà ta’ miżuri 
ta’ appoġġ, it-tip ta’ nfiq u operazzjonijiet 
eliġibbli għal appoġġ, miżuri ineliġibbli 
għal appoġġ u l-livell massimu ta’ appoġġ 
għal kull miżura;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Kriterji ta’ eliġibbiltà huma informazzjoni bażika u għandhom jiġu stabbiliti fl-att bażiku.

Emenda 1195
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) evalwazzjoni tal-azzjonijiet li 
jibbenefikaw mill-appoġġ;

Or. de

Emenda 1196
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sottomissjoni tal-programmi ta’ 
appoġġ, l-ippjanar finanzjarju 
korrispondenti u r-reviżjoni ta’ programmi 
ta’ appoġġ;

(a) is-sottomissjoni tal-programmi ta’ 
appoġġ u l-ippjanar finanzjarju 
korrispondenti;

Or. de

Emenda 1197
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) evalwazzjoni tal-azzjonijiet li 
jibbenefikaw mill-appoġġ;

imħassar
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Or. de

Emenda 1198
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ seba’ snin.

Or. fr

Emenda 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.
Dawn il-programmi għandhom jiġu 
żviluppati b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi u l-
kooperattivi għat-trobbija tan-naħal.

Or. en

Emenda 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.
Dawn il-programmi għandhom jiġu 
żviluppati b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi u l-
kooperattivi għat-trobbija tan-naħal.

Or. en

Emenda 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.
Dawn il-programmi għandhom jiġu 
żviluppati b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi u l-
kooperattivi għat-trobbija tan-naħal.

Or. en

Emenda 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
finanzjament tal-programmi tal-apikultura
għandha tkun 75 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.
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Or. es

Emenda 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura għandha tkun
tal-inqas 50 % tal-infiq magħmul mill-
Istati Membri.

Or. es

Emenda 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura għandha tkun
ekwivalenti għal 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall- 2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
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programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

programmi tal-apikultura għandha tkun
ekwivalenti għal 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura għandha tkun
ekwivalenti għal 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura għandha tkun
ekwivalenti għal 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproponi  li l-kliem jitreġġa’ lura għal dak użat fir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 sabiex tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni u jiġi garantit il-kofinanzjament ta’ 
50% mill-baġit tal-UE għall-programmi tal-apikultura.
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Emenda 1208
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex
tkun aktar minn 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura għandha tkun
ekwivalenti għal 50 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

Or. pl

Emenda 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu studju 
tal-istruttura tal-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur tat-trobbija 
tan-naħal fit-territorju tagħhom.

3. Biex ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema affidabbli ta’ identifikazzjoni li 
tagħmilha possibbli li jitwettqu ċensimenti 
regolari tal-popolazzjonijiet tan-naħal u 
għandhom jagħmlu studju tal-istruttura tal-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fis-
settur tat-trobbija tan-naħal fit-territorju 
tagħhom. Il-finanzjament taċ-ċensiment u 
tal-identifikazzjonit tad-doqqajs 
m'għandux jitneħħa minn programmi 
eżistenti biex tittejjeb il-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-għasel skont ir-
Regolament (KE) Nru 797/20041.
_______________
1 ĠU L 125, 28.4.2004

Or. fr
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Emenda 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu studju 
tal-istruttura tal-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur tat-trobbija 
tan-naħal fit-territorju tagħhom.

3. Biex ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema affidabbli ta’ valutazzjoni annwali 
tad-daqs tal-popolazzjonijiet tan-naħal, 
possibbilment bl-għajnuna ta’ 
assoċjazzjonijiet tat-trobbija tan-naħal, u 
għandhom jagħmlu studju tal-istruttura tal-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fis-
settur tat-trobbija tan-naħal fit-territorju 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 1211
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-programm nazzjonali tal-apikultura 
għandu jitfassal b'kollaborazzjoni mill-
qrib mal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi u l-koperattivi għat-
trobbija tan-naħal.

Or. bg

Emenda 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' 
persuni li jrabbu n-naħal;
(b) il-ġlieda kontra l-elementi qerrieda u 
l-mard tad-doqqajs, partikolarment il-
varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) miżuri għall-appoġġ ta’ laboratorji 
għall-analiżi tal-prodotti tal-apikultura bl-
għan li jiġu mgħejuna dawk li jrabu n-
naħal biex jikkumerċjalizzaw u jżidu l-
valur tal-prodotti tagħhom;
(e) monitoraġġ tal-grupp tal-apikultura 
tal-Unjoni u appoġġ għat-tkabbir mill-
ġdid;
(f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta'
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;
(g) monitoraġġ tas-suq;
(h) titjib tal-kwalità tal-prodotti bil-ħsieb li 
jiġi realizzat bi sħiħ il-valur tagħhom fis-
suq, inter alia permezz ta’ appoġġ għal 
investiment materjali u non-materjali fil-
produzzjoni jew il-kummerċjalizzazzjoni; 
(i) tikkettar bil-pajjiż tal-oriġini tal-
proġetti tal-apikultura importati jew 
prodotti fl-Unjoni u, fil-każ ta’ taħlit jew 
prodotti ta’ oriġini differenti, ittikkettar 
obbligatorju bil-proporzjon ta’ kull pajjiż 
tal-oriġini;

Or. fr

Emenda 1213
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' 
persuni li jrabbu n-naħal;
(b) il-ġlieda kontra l-elementi qerrieda u 
l-mard tad-doqqajs, partikolarment il-
varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) appoġġ għall-investimenti materjali u 
mhux materjali fil-produzzjoni jew għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura bl-għan li jitjieb ir-rendiment 
tal-laboratorji li janalizzaw il-prodotti tal-
apikultura;
(e) monitoraġġ tal-grupp tal-apikultura 
tal-Unjoni u appoġġ għat-tkabbir mill-
ġdid;
(f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;
(g) monitoraġġ tas-suq;
(h) titjib fil-kwalità tal-prodotti għal 
valorizzazzjoni aħjar tal-prodotti fis-suq;
(i) tikkettar bil-pajjiż tal-oriġini tal-
proġetti tal-apikultura importati jew 
prodotti fl-Unjoni u, fil-każ ta’ taħlit jew 
prodotti ta’ oriġini differenti, ittikkettar 
obbligatorju bil-proporzjon ta’ kull pajjiż 
tal-oriġini;

Or. fr
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Emenda 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-miżuri li jistgħu jiddaħħlu fil-
programm tal-apikultura għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u grupp ta' nies li jrabbu n-naħal;
(b) kontroll tal-varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) miżuri għall-appoġġ ta' laboratorji li 
jwettqu analiżi tal-proprjetajiet fiżjokimiċi 
tal-għasel;
(e) miżuri għall-appoġġ ta' l-istokkjar 
mill-ġdid ta' ġarer tan-naħal fil-
Komunità;
(f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura.

Or. es

Emenda 1215
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura għandhom 
ikunu dawn li ġejjin:
а) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' 
persuni li jrabbu n-naħal;
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b) kontroll tal-varroasis;
c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
d) miżuri għall-appoġġ ta' laboratorji li 
jwettqu analiżi tal-proprjetajiet fiżjokimiċi 
tal-għasel;
e) miżuri għall-appoġġ ta' l-istokkjar mill-
ġdid ta' ġarer tan-naħal fil-Komunità;
f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura.

Or. bg

Emenda 1216
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 52a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52a
Miżuri ta’ appoġġ speċifiki

Programmi tal-apikultura għandhom 
jinkludu l-miżuri ta’ appoġġ speċifiku li 
ġejjin:
(a) miżuri ta’ prekawzjoni, inklużi miżuri 
biex tittejjeb is-saħħa tan-naħal u 
jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi;
(b) miżuri speċifiċi biex tiżdied id-diversità 
tal-pjanti, partikolarment speċijiet tal-
pjanti melliferi għall-apikultura;
(c) programmi li jipprovdu taħriġ u jagħtu 
spinta lill-kapaċitajiet ta’ dawk li jrabbu 
n-naħal.

Or. fr
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Emenda 1217
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 52a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52a
Miżuri eliġibbli għall-għajnuna

Il-miżuri li jistgħu jiddaħħlu fil-
programmi tal-apikultura taħt l-Artikolu 
52 għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u grupp ta' nies li jrabbu n-naħal;
(b) kontroll tal-varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) miżuri għall-appoġġ ta' laboratorji li 
jwettqu analiżi tal-proprjetajiet fiżjokimiċi 
tal-għasel;
(e) miżuri għall-appoġġ ta' l-istokkjar 
mill-ġdid ta' ġarer tan-naħal fil-
Komunità;
(f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura.

Or. en

Emenda 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 52a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52a
Miżuri eliġibbli għall-għajnuna

Il-miżuri li jistgħu jiddaħħlu fil-
programmi tal-apikultura taħt l-Artikolu 
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52 għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u grupp ta' nies li jrabbu n-naħal;
(b) kontroll tal-varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) miżuri għall-appoġġ ta' laboratorji li 
jwettqu analiżi tal-proprjetajiet fiżjokimiċi 
tal-għasel;
(e) miżuri għall-appoġġ ta' l-istokkjar 
mill-ġdid ta' ġarer tan-naħal fil-
Komunità;
(f) kooperazzjoni ma' korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dettalji dwar it-tipi ta’ miżuri eliġibbli għall-finanzjament għandhom jiġu stabbiliti fl-att 
bażiku. Din l-OKS Unika telenka t-tipi differenti ta’ miżuri li jistgħu jiġu inklużi fil-
programmi ta’ apikultura u għalhekk dawn għandhom jiġu inklużi fil-proposta l-ġdida.

Emenda 1219
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura,

(a) rekwiżit addizzjonali għall-miżuri li 
jistgħu jiġu inklużi fi programmi tal-
apikultura,

Or. en

Emenda 1220
Diane Dodds
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Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-miżuri li jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura,

(a) rekwiżit addizzjonali għall-miżuri li 
jistgħu jiġu inklużi fi programmi tal-
apikultura,

Or. en

Emenda 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 54a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54a
Stokkijiet pubbliċi

Stokkijiet pubbliċi għar-raġunijiet ta’ 
sigurtà tal-ikel jistgħu jiġu minn 
kwalunkwe mis-setturi elenkati taħt l-
Artikolu 1(2).

Or. es

Emenda 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 54b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54c
Prinċipji ġenerali dwar l-istokkijiet 

pubbliċi
Stokkijiet pubbliċi u l-programm ta’ 
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sigurtà tal-ikel tal-UE għandhom ikunu 
bbażati fuq il-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) Il-volum u l-akkumulazzjoni ta’ dawn 
il-ħażniet għandu jkun jaqbel ma’ miri 
predeterminati li jkollhom x’jaqsmu biss 
mas-sigurtà tal-ikel.
(b) Il-proċess tal-akkumulazzjoni ta’ 
ħażniet u l-użu tagħhom għandu jkun 
trasparenti.
(c) Akkwisti għandhom isiru bil-prezzijiet 
tas-suq attwali.
(d) Prodotti mill-istokkijiet ta’ sigurtà tal-
ikel għandhom ikollhom prezz ta’ mhux 
inqas minn dak tas-suq attwali għall-
prodott u l-kwalità inkwistjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dawn l-istrumenti l-ġodda, flimkien ma mekkaniżmi oħra tas-suq, miżuri ta’ sikurezza u tal-
ġestjoni tar-riskji maħluqa skon l-OKS l-ġdida, se jagħmluha possibbli biex tiġi limitata l-
volatilità eċċessiva tal-prezzijiet fis-suq agrikolu, sabiex jiġu evitati kemm problemi serji 
għall-produtturi, proċessuri u konsumaturi kif ukoll jinkiseb wieħed mill-objettivi strateġiċi 
ewlenin tal-PAK: is-sigurtà tal-ikel.

Emenda 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 54c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 54c
Setgħat delegati

Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi garantita l-
akkumulazzjoni u ż-żamma tal-istokkijiet 
ta’ prodotti li jiffurmaw parti integrali tal-
programm tas-sikurezza tal-ikel tal-UE, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160.
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Or. es

Emenda 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu I – Kapitolu II – Taqsima 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 5A
PROGRAMMI TA' APPOĠĠ FIS-

SETTUR TAŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA
Artikolu 54d

Sistema ta’ appoġġ għas-settur taż-żejt 
taż-żebbuġa

Il-Kummissjoni għandha tfassal sistema 
ta’ appoġġ għas-settur taż-żejt taż-żebbuġ, 
simili għas-sistema proposta għas-settur 
tal-inbid, b’regoli li jirregolaw l-
allokazzjoni tal-fondi tal-Unjoni lill-Istati 
Membri u l-użu tagħhom ta’ dawk il-fondi 
taħt programmi ta’ appoġġ nazzjonali ta’ 
ħames snin (“programmi ta’ appoġġ”) 
għal finanzjament ta’ miżuri speċifiċi 
għall-appoġġ tas-settur taż-żejt taż-
żebbuġa.  

Or. pt

Emenda 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
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jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni u tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli.

jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi l-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm dubbju dwar jekk standard ta’ kummerċjalizzazzjoni ġenerali għal dawk il-prodotti 
mhux diġà koperti minn standards ta’ kummerċjalizzazzjoni speċifiċi jkollux valur. Hu 
probabbli li l-ispejjeż finanzjarji u l-piżijiet amministrattivi għall-Istati Membri u l-produtturi 
jiżdiedu.

Emenda 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni u tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli.

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni u tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli, maqsuma bejn regoli 
obbligatorji u punti riżervati mhux 
obbligatorji.

Or. es
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Emenda 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni u tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli.

Bla preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma’ 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjnati u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni u tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-setturi u/jew il-prodotti għal 
prodotti agrikoli. Eżatti l-istess rekwiżiti 
ta’ produzzjoni u traċċabilità għandhom 
jiġu applikati għal prodotti agrikoli li 
joriġinaw f’pajjiżi terzi.

Or. es

Emenda 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Konformità mal-istandard ġenerali għall-

kummerċjalizzazzjoni
1. Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, 
prodott ikun konformi mal-“istandard 
ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni” jekk 
dan ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u li tista’ 
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titqiegħed fis-suq.
2. Fejn ma ġewx stabbiliti standards 
għall-kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi 
fis-Subtaqsima 3 u fid-Direttivi tal-
Kunsill 2000/36/KE, 2001/112/KE, 
2001/113/KE, 2001/114/KE, 2001/110/KE, 
2001/111/KE, prodotti agrikoli li jkunu 
lesti għall-bejgħ jew għat-twassil lill-
konsumatur aħħar bl-imnut kif definit fil-
punt 7 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, jistgħu biss jiġu 
kkumerċjalizzati jekk ikunu konformi 
mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Prodott jitqies bħala li jkun konformi 
mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni meta l-prodott 
maħsub biex jitqiegħed fis-suq ikun 
konformi ma’ standard applikabbli 
adottat minn kwalunkwe waħda mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
elenkati fl-Anness V.

Or. en

Emenda 1229
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 imħassar
Konformità mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni
1. Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, 
prodott ikun konformi mal-“istandard 
ġenerali tal-kummerċjalizzazzjoni” jekk 
dan ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u li tista’ 
titqiegħed fis-suq.
2. Fejn ma ġewx stabbiliti standards 
għall-kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi 
fis-Subtaqsima 3 u fid-Direttivi tal-
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Kunsill 2000/36/KE, 2001/112/KE, 
2001/113/KE, 2001/114/KE, 2001/110/KE, 
2001/111/KE, prodotti agrikoli li jkunu 
lesti għall-bejgħ jew għat-twassil lill-
konsumatur aħħar bl-imnut kif definit fil-
punt 7 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, jistgħu biss jiġu 
kkumerċjalizzati jekk ikunu konformi 
mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Prodott jitqies bħala li jkun konformi 
mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni meta l-prodott 
maħsub biex jitqiegħed fis-suq ikun 
konformi ma’ standard applikabbli 
adottat minn kwalunkwe waħda mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
elenkati fl-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu diġà standards ta' kumerċjalizzazzjoni għal prodotti differenti, u mhux se jkun hemm 
valur miżjud billi tiġi pprovduta bażi għal standard ta’ kummerċjalizzazzjoni ġenerali.

Emenda 1230
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli u jekk, fil-każ tal-frott u l-
ħaxix maħsuba biex jinbigħu lil 
konsumaturi bħala prodotti friski, il-pajjiż 
tal-oriġini huwa indikat.

Or. it
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Emenda 1231
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli u jekk, fil-każ tal-frott u l-
ħaxix maħsuba biex jinbigħu lil 
konsumaturi bħala prodotti friski, il-pajjiż 
tal-oriġini huwa indikat.

Or. it

Emenda 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
prodott ikun konformi "mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni" jekk 
ikun ta’ kwalità tajba, ġusta u 
kummerċjabbli. Fil-każ ta’ frott u ħaxix 
frisk, il-varjetà, il-klassi u l-oriġini 
għandhom jiġu speċifikati.

Or. pt

Emenda 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Prodott jitqies bħala li jkun konformi 
mal-istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni meta l-prodott 
maħsub biex jitqiegħed fis-suq ikun 
konformi ma’ standard applikabbli 
adottat minn kwalunkwe waħda mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
elenkati fl-Anness V.

imħassar

Or. it

Emenda 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu indirizzati 
bidliet fis-sitwazzjoni tas-suq, u l-
ispeċifiċità ta’ kull settur, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex tadotta 
u timmodifika r-rekwiżiti, u biex tidderoga 
minnhom, fir-rigward tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 56(1), u r-regoli dwar 
konformità msemmija fl-Artikolu 56(3).

Or. en

Emenda 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu indirizzati 
bidliet fis-sitwazzjoni tas-suq, u l-
ispeċifiċità ta’ kull settur, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex tadotta 
u timmodifika r-rekwiżiti, u biex tidderoga 
minnhom, fir-rigward tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 56(1), u r-regoli dwar 
konformità msemmija fl-Artikolu 56(3).

Or. it

Emenda 1236
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 imħassar
Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu indirizzati 
bidliet fis-sitwazzjoni tas-suq, u l-
ispeċifiċità ta’ kull settur, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex tadotta 
u timmodifika r-rekwiżiti, u biex tidderoga 
minnhom, fir-rigward tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 56(1), u r-regoli dwar 
konformità msemmija fl-Artikolu 56(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeżistu diġà standards ta' kumerċjalizzazzjoni għal prodotti differenti, u mhux se jkun hemm 
valur miżjud billi tiġi pprovduta bażi għal standard ta’ kummerċjalizzazzjoni ġenerali.

Emenda 1237
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu indirizzati 
bidliet fis-sitwazzjoni tas-suq, u l-
ispeċifiċità ta’ kull settur, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex tadotta 
u timmodifika r-rekwiżiti, u biex tidderoga 
minnhom, fir-rigward tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 56(1), u r-regoli dwar 
konformità msemmija fl-Artikolu 56(3).

imħassar

Or. en

Emenda 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti li għalihom ġew stabbiliti 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew skont il-prodott jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni biss 
b’konformità mat-tali standards.

1. Standards tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jiġu applikati għal settur wieħed jew iktar 
tal-prodotti u/jew setturi li ġejjin:

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ ta' l-ikel fir-
rigward tal-prodotti msemmijin fil-
punt (a) tal-Parti VII ta' l-Anness I;
(b) frott u ħaxix;
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(c) frott u ħaxejjex ipproċessati;
(d) banana;
(e) pjanti ħajjin;
(f) bajd;
(g) laħam tat-tjur;
(h) xaħmijiet li jistgħu jiddelku maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;
(i) ħops.
1a. Il-prodotti li għalihom ġew stabbiliti 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew skont il-prodott jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni biss jekk 
jikkonformaw ma’ dawk l-istandards.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-prodotti li japplikaw għalihom l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għandha 
tibqa' fl-OKS Unika u ma titħallhiex f’idejn il-Kummissjoni biex tiddeċiedi.

Emenda 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti li għalihom ġew stabbiliti 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew skont il-prodott jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni biss 
b’konformità mat-tali standards.

1. Standards tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jiġu applikati għas-setturi jew il-prodotti li 
ġejjin jew:

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ ta' l-ikel fir-
rigward tal-prodotti msemmijin fil-
punt (a) tal-Parti VII ta' l-Anness I;
(b) frott u ħaxix;
(c) frott u ħaxejjex ipproċessati;
(d) banana;
(e) pjanti ħajjin;
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(f) xaħmijiet li jiddellku;
(g) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;
(h) laħam tat-tjur.
Is-settur tal-inbid għandu jiġi eskluż.
Il-prodotti li għalihom ġew stabbiliti 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew skont il-prodott jistgħu 
jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni biss 
b’konformità mat-tali standards.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda raġuni għall-introduzzjoni ta’ standard tat-tqegħid fis-suq ġenerali. L-
approċċ settorjali wera l-valur tiegħu u għandu jinżamm. Regoli speċifiċi japplikaw fis-settur 
tal-inbid.

Emenda 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-frott u l-ħaxix li huma intiżi biex 
jinbiegħu lill-konsumatur bħala prodotti 
friski, jistgħu jiġu kummerċjalizzati biss 
jekk ikunu tajbin, ġusti u ta’ kwalità li 
jistgħu jiġu kummerċjalizzati u jekk ikun 
indikat il-pajjiż tal-oriġini.

Or. it

Emenda 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela



PE494.486v01-00 74/176 AM\909520MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jistgħu jkunu 
adottati mill-Kummissjoni, l-Istati 
Membri għandhom jivverifikaw jekk dawk 
il-prodotti humiex konformi ma' dawk l-
istandards u għandhom japplikaw 
penalitajiet kif inhu xieraq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiżdied l-ispezzjoni fuq il-fruntieri u l-kontroll ta’ prodotti minn pajjiżi terzi, sabiex 
jiġi żgurat li jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-ikel meħtieġa.

Emenda 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Filwaqt li jitqiesu l-aspettattivi tal-
konsumaturi u l-ħtieġa li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ekonomiċi għall-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli, kif ukoll il-kwalità 
tagħhom, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 dwar standards għall-
kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 55, fl-istadji kollha tal-
kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi u 
eżenzjonijiet minn standards bħal dawn 
biex tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq 
li jinbidlu b’mod kostanti, għall-esiġenzi li 
jevolvu tal-konsumatur, ma’ żviluppi fi 
standards internazzjonali rilevanti u biex 

1. Filwaqt li jitqiesu l-aspettattivi tal-
konsumaturi u l-ħtieġa li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ekonomiċi għall-
produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli, kif ukoll il-kwalità 
tagħhom, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 
160 dwar standards għall-
kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 55, fl-istadji kollha tal-
kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi u 
eżenzjonijiet minn standards bħal dawn 
għal żmien limitat biss u f’każijiet 
eċċezzjonali, jew fil-każ ta’ kriżijiet tas-
suq.
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tevita li jinħolqu ostakli għall-
innovazzjoni ta’ prodotti.

Or. it

Emenda 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu 
relatati fejn xieraq mar-rekwiżiti għal: 

(a) rigward is-settur tal-frott u tal-ħxejjex:
(i) kriterji ta’ klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;
(ii) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;
(iii) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti;
(b) rigward is-settur tal-banana:
(i) kriterji ta’ klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;
(ii) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;
(iii) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti;



PE494.486v01-00 76/176 AM\909520MT.doc

MT

(c) rigward is-settur tal-bajd u l-laħam 
tat-tjur:
(i) kriterji ta’ klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;
(ii) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;
(iii) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti;
(iv) il-metodu ta’ konservazzjoni u t-
temperatura;
(v) rigward is-settur tal-laħam tat-tjur, il-
kontenut tal-ilma bħala persentaġġ;
(d) rigward is-settur tal-bajd:
(i) il-frekwenza ta’ ġbir, konsenja, 
preservazzjoni u mmaniġġjar;
(ii) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ 
produzzjoni, u regoli amministrattivi 
relatati u ċirkwit operattiv;
(iii) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu 
ta’ ċerti sustanzi u/jew prattiki;
(iv) ħażna, trasport;
(v) skadenzi.
(e) rigward is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u 
ż-żebbuġ tal-ikel:
(i) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;
(ii) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti;
(iii) sustanzi speċifiċi użati fil-
produzzjoni, jew komponenti jew 
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kostitwenti, inkluż il-kontenut 
kwantitattiv, purità u identifikazzjoni 
tagħhom.
3. L-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni skont is-settur jew 
il-prodott adottati skont il-paragrafu 1 
għandhom jiġu stabbiliti bla preġudizzju 
għat-Titolu IV tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)733] dwar l-iskemi tal-
kwalità ta’ prodotti agrikoli, u għandhom 
iqisu:
(a) l-ispeċifiċitajiet tal-prodott konċernat;
(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-
kundizzjonijiet għal tqegħid tal-prodotti 
fis-suq mingħajr diffikultajiet;
(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti 
dwar il-prodott;
(d) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta’ 
korpi internazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tissostitwixxi l-Artikolu 59(2) sħiħ, inklużi s-subparagrafi 
kollha.

Emenda 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru 
wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin jew aktar 
stabbiliti skont is-settur jew il-prodott u 
skont il-karatteristiċi ta' kull settur, il-
ħtieġa li jiġi rregolat it-tqegħid fis-suq u l-
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kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3:

Or. it

Emenda 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru 
wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin jew aktar 
b’konformità ma’ approċċ settorjali 
abbażi tal-karatteristiċi ta' kull settur, il-
ħtieġa li jiġi rregolat it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti u l-kondizzjonijiet iddefiniti fil-
paragrafu 3: 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu speċifikati b'mod iktar ċar is-setgħat delegati lill-Kummissjoni u l-ħtieġa li kull 
regola settorjali tiġi stabbilita vertikalment.

Emenda 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru:

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru 
wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin jew aktar 
b’konformità ma’ approċċ settorjali 
abbażi tal-karatteristiċi ta' kull settur, il-
ħtieġa li jiġi rregolat it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti u l-kondizzjonijiet iddefiniti fil-
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paragrafu 3: 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Naħsbu li għandha tiġi introdotta perspettiva vertikali.

Emenda 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni, id-denominazzjoni 
u/jew id-deskrizzjonijiet ta’ bejgħ,
minbarra dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament, u listi ta’ karkassi u partijiet 
minnhom li għalihom japplika l-
Anness VI;

(a) id-definizzjonijiet tekniċi, id-
denominazzjoni u/jew id-deskrizzjonijiet 
ta’ bejgħ għas-setturi minbarra dawk
imsemmija fl-Artikolu 60;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tas-setgħat delegati fid-definizzjonijiet għandu jaffettwa biss dawk is-setturi li ma 
hemmx kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti għalihom fl-anness.

Emenda 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-varjetà ta’ pjanti jew ir-razza ta’ 
annimali jew it-tip kummerċjali;

(c) l-ispeċijiet, il-varjetà tal-pjanta jew ir-
razza tal-annimal jew it-tip kummerċjali;

Or. es
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Emenda 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;

(d) il-preżentazzjoni, tikkettar relatat ma’ 
standards obbligatorji tal-
kummerċjalizzazzjoni, imballaġġ, regoli li 
għandhom jiġu applikati b’rabta ma’ ċentri 
ta’ imballaġġ, mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli minn 69 sa 
100 ta' dan ir-Regolament; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Prattiki enoloġiċi, il-preżentazzjoni u l-ittikkettar tal-inbejjed u l-varjetajiet tagħhom ma 
jaqgħux taħt l-isfera ta’ kompetenza tal-Kummissjoni.

Emenda 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ,
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir u użu ta’ termini 
speċifiċi, ħlief għall-prodotti tas-settur tal-
inbid; Regoli ta’ kummerċjalizzazzjoni fl-
ebda ċirkostanza ma jistgħu jirrikjedu li l-
ittikkettar tal-prodott jinkludi l-proċeduri 
fitosanitarji li jgħaddu minnhom prodotti 
bħal dawn;
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Prodotti għas-saħħa tal-pjanti huma indirizzati speċifikament f’regolamenti oħrajn. Għandu 
jiġi mfakkar li Spanja ressqet azzjoni għal annullament quddiem il-Qorti tal-Lussemburgu 
b’rabta ma’ suġġett simili.

Emenda 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi;

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 
obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir, sena ta’ ħsad u użu ta’ 
termini speċifiċi; standards ta’ tqegħid fis-
suq m’għandhomx bżonn jinkludu 
indikazzjoni obbligatorja tat-trattamenti 
tas-saħħa tal-pjanti applikati għall-
prodotti; 

Or. pt

Emenda 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti;

(e) kriterji bħal dehra, konsistenza, 
konformazzjoni, karatteristiċi ta’ prodotti u 
l-perċentwali tal-kontenut tal-ilma;

Or. es
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Emenda 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) sustanzi speċifiċi użati fil-produzzjoni, 
jew komponenti jew kostitwenti, inkluż il-
kontenut kwantitattiv, purità u 
identifikazzjoni tagħhom;

imħassar

Or. es

Emenda 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ 
produzzjoni, inklużi prattiki enoloġiċi u 
regoli amministrattivi relatati u ċirkwit 
operattiv;

(g) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ 
produzzjoni;

Or. es

Emenda 1255
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ (g) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ 
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produzzjoni, inklużi prattiki enoloġiċi u 
regoli amministrattivi relatati u ċirkwit 
operattiv;

produzzjoni, inklużi sistemi agronomiċi u 
avvanzati ta’ produzzjoni sostenibbli, 
prattiki enoloġiċi u regoli amministrattivi 
relatati u ċirkwit operattiv;

Or. fr

Emenda 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-metodu ta’ konservazzjoni u t-
temperatura;

(i) il-frekwenza tal-ġbir, il-konsenja, il-
konservazzjoni u t-tqandil, il-metodu ta’ 
konservazzjoni u t-temperatura, il-ħażna u 
t-trasport;

Or. es

Emenda 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini; (j) il-post agrikolu. Il-post tal-oriġini 
għandu, madankollu, jiġi indikat fuq il-
prodotti tal-frott u tal-ortikultura li 
jinbigħu friski lill-konsumatur;

Or. es

Emenda 1258
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-effett fuq il-preservazzjoni tad-
diversità ġenetika u l-użu sostenibbli 
tagħha;

Or. fr

Emenda 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) il-frekwenza ta’ ġbir, konsenja, 
preservazzjoni u mmaniġġjar;

imħassar

Or. es

Emenda 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) l-identifikazzjoni jew ir-reġistrazzjoni 
tal-produttur u/jew il-faċilitajiet 
industrijali li fihom il-prodott ikun tħejja 
u ġie pproċessat;

imħassar

Or. es
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Emenda 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) il-perċentwali ta’ kontenut ta’ ilma; imħassar

Or. es

Emenda 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) dokumenti kummerċjali, dokumenti 
ta’ akkumpanjament u reġistri li 
għandhom jinżammu;

imħassar

Or. es

Emenda 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) ħażna, trasport; imħassar

Or. es
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Emenda 1264
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) ħażna, trasport; (q) ħażna, distanza ta’ trasport;

Or. fr

Emenda 1265
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni; imħassar

Or. de

Emenda 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni; imħassar

Or. es

Emenda 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt t

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(t) skadenzi. imħassar

Or. es

Emenda 1268
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tas-
settur tal-frott u tal-ħaxix għandha 
tikkonċerna b'mod partikolari: il-kwalità, 
il-kategorizzazzjoni, il-piż, id-daqs, l-
ippakkjar, il-ħżin, it-trasport, il-
preżentazzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni, l-
orġini u possibilment it-tikkettar.

Or. en

Emenda 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew il-prodott adottati skont 
il-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti bla 
preġudizzju għat-Titolu IV tar-Regolament 
(UE) Nru [COM(2010)733] dwar l-iskemi 
tal-kwalità ta’ prodotti agrikoli, u 
għandhom iqisu:

3. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew il-prodott adottati skont 
il-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti bla 
preġudizzju għar-rekwiżiti dwar termini 
riżervati għall-għażla elenkati fl-Artikoli 
67(a) sa 67(d) u l-kwalità tat-termini 
elenkati skont it-Titolu IV tar-Regolament 
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(UE) Nru [COM(2010)733] dwar l-iskemi 
tal-kwalità ta’ prodotti agrikoli, u 
għandhom iqisu:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan it-test alternattiv jgħaqqad flimkien il-proposta tal-Kummissjoni ma' dik tar-rapporteur, 
fl-interess taċ-ċarezza u taċ-ċertezza legali u ukoll fir-rigward tat-termini ta' kwalità għall-
għażla deskritti f'post ieħor.

Emenda 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodott;

Or. de

Emenda 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-metodi użati biex jiġu ddeterminati 
l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u organolettiċi 
tal-prodotti;

imħassar

Or. de



AM\909520MT.doc 89/176 PE494.486v01-00

MT

Emenda 1272
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti 
dwar il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tat-tikketta "post agrikolu" għandha tiġi trattata fil-kuntest tal-Informazzjoni 
dwar l-Ikel għall-Konsumaturi aktar milli mill-OKS unika.

Emenda 1273
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti 
dwar il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

imħassar

Or. en

Emenda 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, billi tingħata indikazzjoni tal-
post ta' produzzjoni;

Or. it

Emenda 1275
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

l-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni jkopru kwistjonijiet varji u ma hemmx bżonn li jiġi 
enfasizzat "il-post agrikolu" b'mod partikolari. Għalhekk ir-referenza għal dan għandha 
titħassar mill-Artikolu 59, paragrafu 3 punt c.

Emenda 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li 

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodott.



AM\909520MT.doc 91/176 PE494.486v01-00

MT

għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ 
każ każ fil-livell ġeografiku adatt;

Or. en

Emenda 1277
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż is-sistemi ta' 
produzzjoni użati u l-post agrikolu li 
għandu jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ 
każ fil-livell ġeografiku adatt;

Or. fr

Emenda 1278
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt; b'mod partikolari 
għal prodotti friski u pproċessati ta' frott 
u ħaxix, ukoll fir-rigward tal-pajjiż tal-
oriġini, kategorija u fejn meħtieġ tal-
varjetà (jew tip kummerċjali) tal-prodott;

Or. it
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Emenda 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-produtturi li 
jikkomunikaw il-karatteristiċi tal-prodott 
u l-mezzi ta' produzzjoni tiegħu u dak tal-
konsumaturi li jirċievu informazzjoni 
adegwata u trasparenti dwar il-prodotti, 
inkluż il-post agrikolu li għandu jkun 
iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-livell 
ġeografiku adatt mingħajr ma jidħlu għal 
spejjeż amministrattivi għoljin;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni tal-post tal-oriġini agrikola tal-prodotti, għandu jikkunsidra kemm l-
interess tal-produtturi li jikkomunikaw aspetti partikolari dwar il-bżonnijiet ta' produzzjoni 
tagħhom, kif ukoll it-talbiet tal-konsumaturi.

Emenda 1280
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt;

(c) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti dwar 
il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu 
jkun iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-
livell ġeografiku adatt; b'mod partikolari 
għal prodotti friski u pproċessati ta' frott 
u ħaxix, ukoll fir-rigward tal-pajjiż tal-
oriġini, tal-kategorija u fejn meħtieġ tal-
varjetà (jew tip kummerċjali) tal-prodott;

Or. it
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Emenda 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) skont dan ir-regolament il-"post tal-
oriġini agrikola" għandu jfisser il-post 
fejn ikunu seħħew l-attivitajiet agrikoli 
ewlenin marbutin mal-prodott alimentari 
partikolari, inkluż it-tgħammir u t-
trobbija tal-annimali, il-ħsad jew, il-post 
fejn tinsab l-impriża li minnha oriġina l-
prodott, kif ikun meħtieġ.

Or. es

Emenda 1282
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-metodi użati biex jiġu ddeterminati l-
karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u organolettiċi 
tal-prodotti;

(d) il-metodi użati biex jiġu ddeterminati l-
karatteristiċi fiżiċi, kimiċi, agronomiċi u 
organolettiċi tal-prodotti;

Or. fr

Emenda 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta’ 
korpi internazzjonali.

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta’ 
korpi internazzjonali fl-Anness V.

Or. it

Emenda 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-possibilità ta' riskju li l-
konsumaturi jiġu mqarrqa minħabba l-
aspettativi u l-abitudnijiet tagħhom, 
b'kunsiderazzjoni tad-disponibilità u l-
fattibilità ta' mezzi informattivi li jeskludu 
dan it-tip ta' riskji;

Or. it

Emenda 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.  Bi qbil mal-paragrafu 3(c), il-post 
agrikolu, , għandu jfisser il-post ta' 
koltivazzjoni jew tgħammir, b'mod 
partikolari l-pajjiż li minnu joriġina l-
prodott agrikolu mhux ipproċessat, jew il-
prodott użat fit-tħejjija jew il-produzzjoni 
ta' ikel.
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Or. it

Emenda 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, u kwalunkwe 
standard ta' kummerċjalizzazzjoni 
applikabbli għal frott u ħaxix frisk u 
pproċessat, għandu japplika f’kull stadju 
ta' kummerċjalizzazzjoni, inkluż l-
importazzjoni u l-esportazzjoni, }lief jekk 
il-Kummissjoni ma tistipulax mod ieħor.  

Or. pt

Emenda 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Id-detentur ta' frott u ħaxix frisk jew 
ipproċessat kopert mill-istandards ta' 
kummerċjalizzazzjoni ma jistax jesponi, 
joffri jew jg}addi l-prodotti għall-bejgħ 
jew għall-kummerċ fl-Unjoni bi 
kwalunkwe mod ħlief b’mod li jaqbel ma' 
dawk l-istandards. Id-detentur għandu 
jkun responsabbli għall-garanzija ta’ 
konformità mal-istandards.

Or. pt
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Emenda 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Mingħajr preġudizzju għal dawn it-tip 
ta' dispożizzjonijiet speċifiċi li l-
Kummissjoni tista' tadotta, b'mod 
partikolari dwar l-infurzar koerenti tal-
kontrolli ta' konformità fl-Istati Membri, 
l-Istati Memrbi għandhom, fir-rigward 
tas-settur tal-frott u l-ħaxix, u tal-frott u 
ħaxix ipproċessat jivverifikaw b'mod 
selettiv abbażi ta' analiżi tar-riskju, jekk 
il-prodotti kkonċernati jikkonformawx 
mal-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni 
rilevanti.  Il-kontrolli f'dan ir-rigward 
għandhom jiffokkaw fuq il-punt ta’ 
distribuzzjoni mis-siti ta' produzzjoni, 
meta prodotti jkunu qegħdin jiġu 
ppakkjati jew mgħobbija.   Jekk il-prodotti 
joriġinaw minn pajjiżi terzi, il-kontrolli 
għandhom jitwettqu qabel ma l-prodotti 
jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera.

Or. pt

Emenda 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59a
Rekwiżiti addizzjonali għall-

kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti mis-
settur tal-frott u tal-ħaxix

1. Il-pajjiż tal-oriġini għandu jiġi indikat 
fuq il-prodotti ta' frott jew ortikoltura li 
jinbiegħu friski lill-konsumaturi; L-
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istandards ta' kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 
56 u kwalunkwe standard ta’ 
kummerċjalizzazzjoni applikabbli għas-
setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u 
ħaxix ipproċessat għandu japplika għall-
istadji ta' kummerċjalizzazzjoni kollha 
inkluż għall-importazzjoni u l-
esportazzjoni sakemm il-Kummissjoni ma 
tistipulax mod ieħor.
2. L-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 21 u kwalunkwe 
standard ta’ kummerċjalizzazzjoni 
applikabbli għas-setturi tal-frott u l-ħaxix 
u tal-frott u ħaxix ipproċessat għandu 
japplika għall-istadji ta' 
kummerċjalizzazzjoni kollha inkluż għall-
importazzjoni u l-esportazzjoni sakemm il-
Kummissjoni ma tistipulax mod ieħor.
3. Id-detentur ta’ prodotti tas-settur tal-
frott u tal-ħaxix u tal-frott u tal-ħaxix 
ipproċessati koperti mill-istandards ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ma jistax jesponi 
tali prodotti jew joffrihom għall-bejgħ, 
jew jiddistribwihom jew 
jikkummerċjalizzahom bi kwalunkwe mod 
ieħor fil-Komunità ħlief f’konformità ma’ 
dawk l-istandards u għandu jkun 
responsabbli għall-iżgurar ta' tali 
konformità.
4. Mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni speċifika li tista' tiġi adottata 
mill-Kummissjoni partikolarment dwar l-
applikazzjoni konsistenti fl-Istati Membri 
tal-verifiki ta’ konformità, l-Istati Membri 
għandhom, fir-rigward tas-setturi tal-frott 
u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat, 
jivverifikaw selettivament, abbażi ta’ 
analiżi tar-riskju, jekk il-prodotti 
kkonċernati jikkonformawx mal-
istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni 
rispettivi. Dawn il-verifiki għandhom 
jiffukaw fuq l-istadju preċedenti tal-bgħit 
mill-postijiet tal-produzzjoni meta l-
prodotti jkunu qed jiġu ppakkjati u 
mgħobbija. Għall-prodotti minn pajjiżi 
terzi, il-verifiki għandhom isiru qabel ma 
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jinħelsu għal ċirkolazzjoni libera.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda treġġa lura t-test tal-proposta tal-COM dwar l-istandards ta' 
kummerċjalizzazzjoni li sparixxa mill-emenda proposta għar-regolament dwar l-OKS uniku.

Emenda 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59a
Ċertifikazzjoni għall-ħops

1. Prodotti mis-settur tal-ħops, maħsuda 
jew imħejjija fi ħdan il-Komunità 
għandhom ikunu soġġetti għal proċedura 
ta' ċertifikazzjoni.
2. Iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu biss għal 
prodotti li jkollhom karatteristiċi ta' 
kwalità minimi li jkunu adegwati għal 
stadju speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-każ tat-trab tal-ħop, jew trab tal-ħop 
b'kontenut aktar għoli ta' lupulin, estratt 
tal-ħops u prodotti mħallta tal-ħop, iċ-
ċertifikat jista' jinħareġ biss jekk il-
kontenut tal-aċtu alpha ta' dawn il-
prodotti ma jkunx anqas minn dak tal-
ħops li minnhom ikunu tħejjew.
3. Iċ-ċertifikati għandhom jindikaw, minn 
tal-inqas:
(a) il-post(ijiet) ta' produzzjoni tal-ħops;
(b) is-sena (snin) ta' ħsad;
(c) il-varjetà jew varjetajiet.
4. Il-prodotti mis-settur tal-ħops jistgħu 
jiġu kkumerċjalizzati jew esportati biss 
jekk jinħareġ ċertifikat skont il-paragrafi 
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1,2 u 3.
Fil-każ ta' prodotti importati mis-settur 
tal-ħops, l-attestazzjoni stipulata fl-
Artikolu 128a(2) għandha titqies bħala 
ekwivalenti għal ċertifikat.
5. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
derogati mill-paragrafu 4.
(a) sabiex tissodisfa r-rekwiżiti ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti pajjiżi terzi;
jew
(b) għal prodotti intenzjonati għal tipi ta’ 
użu speċjali.
Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom:
(a) ma jippreġudikax il-
kummerċjalizzazzjoni normali tal-prodotti 
li għalihom inħareġ iċ-ċertifikat;
(b) ikunu akkompanjati minn garanziji li 
għandhom l-għan li jevitaw kwalunkwe 
konfużjoni ma' dawk il-prodotti.

Or. de

Emenda 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59a
Standards ta' kummerċjalizzazzjoni għall-
frott u l-ħaxix
1. Jista' jsir provvediment mill-
Kummissjoni għal standards ta' 
kummerċjalizzazzjoni għal wieħed jew 
aktar mill-prodotti mis-setturi li ġejjin:
(b) frott u ħaxix;
(c) frott u ħaxix ipproċessati;



PE494.486v01-00 100/176 AM\909520MT.doc

MT

2. L-istandards imsemmija fil-
paragrafu 1:
(a) għandhom jiġu stabbiliti b'kont 
meħud, b'mod partikolari, ta':
(i) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 
kkonċernati;
(ii) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-
kondizzjonijiet għat-tneħħija mingħajr 
skossi ta' dawk il-prodotti fuq is-suq;
(iii) l-interess tal-konsumaturi li jirċievu 
informazzjoni adegwata u trasparenti 
dwar il-prodott, inkluż b’mod partikolari 
għal prodotti tas-setturi tal-frott u tal-
ħaxix u tal-frott u tal-ħaxix ipproċessati, 
il-pajjiż tal-oriġini, il-klassi u, fejn ikun 
xieraq, il-varjetà (jew it-tip kummerċjali), 
tal-prodott;
(v) fir-rigward il-frott u l-ħaxix u s-setturi 
tal-frott u tal-ħaxix ipproċessati, ir-
rakkomandazzjonijiet Standard adottati 
min-NU u mill-Kummissjoni Ekonomika 
għall-Ewropa (UN/ECE).
(b) jistgħu jirrelataw b'mod partikolari, 
mal-kwalità, mal-klassifikazzjoni fi 
klassijiet, mal-piż, mad-daqs, mal-
ippakkjar, mat-tgeżwir, mal-ħażna, mat-
trasport, mal-preżentazzjoni, mal-
kummerċjalizzazzjoni, mal-oriġini u mat-
tikkettar.
3. Ħlief jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi 
mod ieħor, bi qbil mal-kriterji msemmija 
f'paragrafu 2, punt (a), il-prodotti li 
għalihom ġew stabbiliti standards ta' 
kummerċjalizzazzjoni ma jistgħux jiġu 
kummerċjalizzati fl-Unjoni ħlief jekk 
mhux bi qbil ma’ dan it-tip ta’ standards.
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni speċifika li tista’ tkun 
adottata mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 87, l-Istati Membri għandhom 
jivverifikaw jekk dawk il-prodotti 
jikkonformawx ma' dawk l-istandards 
u għandhom japplikaw pieni kif xieraq.
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Rekwiżiti addizzjonali għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
settur tal-frott u tal-ħaxix
1. Il-prodotti tas-settur tal-frott u tal-
ħaxix intiżi biex jinbiegħu friski lill-
konsumatur, jistgħu jiġu 
kummerċjalizzati biss jekk ikunu tajbin, 
ġusti u ta’ kwalità kummerċjabbli tajba u 
jekk ikun indikat il-pajjiż tal-oriġini.
2. L-istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni 
msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu u fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 113(1) għandhom japplikaw fl-
istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni 
inklużi l-importazzjoni u l-esportazzjoni 
sakemm ma jkunx previst mod ieħor mill-
Kummissjoni.
3. Id-detentur ta’ prodotti tas-settur tal-
frott u tal-ħaxix u tal-frott u tal-ħaxix 
ipproċessati koperti mill-istandards ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ma jistax jesponi 
tali prodotti jew joffrihom għall-bejgħ, 
jew jiddistribwihom jew 
jikkummerċjalizzahom bi kwalunkwe mod 
ieħor fl-Unjoni ħlief f’konformità ma’ 
dawk l-istandards u għandu jkun 
responsabbli għall-iżgurar ta' tali 
konformità.
4. B'segwitu għat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 113(3) u mingħajr preġudizzju 
għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika li 
tista’ tiġi adottata mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 87, partikolarment dwar l-
applikazzjoni konsistenti fl-Istati Membri 
tal-kontrolli ta’ konformità, l-Istati 
Membri, għandhom fir-rigward tas-setturi 
tal-frott u tal-ħaxix u tal-frott u tal-ħaxix 
ipproċessati, jikkontrollaw selettivament, 
abbażi ta’ analiżi tar-riskju, jekk il-
prodotti konċernati jikkonformawx mal-
istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni 
rispettivi. Dawn il-verifiki għandhom 
jiffukaw fuq l-istadju preċedenti tal-bgħit 
mill-postijiet tal-produzzjoni meta l-
prodotti jkunu qed jiġu ppakkjati u 
mgħobbija. Għall-prodotti minn pajjiżi 
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terzi, il-kontrolli għandhom isiru qabel 
ma jinħelsu għal ċirkolazzjoni libera.

Or. en

Emenda 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ għal ċerti setturi u 
prodotti

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet,
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ u 
dispożizzjonijiet bażiċi oħrajn għal ċerti 
setturi u prodotti

Or. es

Ġustifikazzjoni

Peress li l-annessi ma jinkludux biss definizzjonijiet u deskrizzjonijiet ta' bejgħ, iżda 
dispożizzjonijiet oħrajn, bħall-klassifikazzjoni, it-titolu għandu jirrifletti ambitu aktar wiesa'.

Emenda 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ għal ċerti setturi u 
prodotti

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet,
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ u 
dispożizzjonijiet bażiċi oħrajn għal ċerti 
setturi u prodotti

Or. es
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Ġustifikazzjoni

B'żieda mad-definizzjonjiet u mad-deskrizzjonijiet ta' bejgħ, qed jiġu nklużi dispożizzjonijiet 
oħrajn;. it-titolu għandu jirrifletti dan l-ambitu aktar wiesa'.

Emenda 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) laħam tat-tjur; (e) laħam tat-tjur u bajd;

Or. es

Emenda 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ 
adattament għall-esiġenzi li jevolvu tal-
konsumatur, u għall-progress tekniku u 
biex jiġi evitat li jinħolqu ostakli għall-
innovazzjoni ta’ prodotti, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 dwar 
modifiki, derogi jew eżenzjonijiet fir-
rigward tad-definizzjonijiet u tad-
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ kif ipprovdut fl-
Anness VI.

imħassar

Or. de

Emenda 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ 
adattament għall-esiġenzi li jevolvu tal-
konsumatur, u għall-progress tekniku u 
biex jiġi evitat li jinħolqu ostakli għall-
innovazzjoni ta’ prodotti, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 dwar 
modifiki, derogi jew eżenzjonijiet fir-
rigward tad-definizzjonijiet u tad-
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ kif ipprovdut fl-
Anness VI.

imħassar

Or. it

Emenda 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ 
adattament għall-esiġenzi li jevolvu tal-
konsumatur, u għall-progress tekniku u 
biex jiġi evitat li jinħolqu ostakli għall-
innovazzjoni ta’ prodotti, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 dwar 
modifiki, derogi jew eżenzjonijiet fir-
rigward tad-definizzjonijiet u tad-
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ kif ipprovdut fl-
Anness VI.

imħassar

Or. es
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Emenda 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex tingħata ċertezza dwar il-
metodi ta' produzzjoni għal inbid b'livell 
imnaqqas ta' alkoħol u l-inbid mingħajr 
alkoħol, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
bi qbil mal-Artikolu 160 dwar il-prattiki 
enoloġiċi awtorizzati għall-produzzjoni ta' 
inbejjed b'livell imnaqqas ta' alkoħol u 
inbid mingħajr alkoħol skont il-paragrafi 
1A u 1B tal-Parti II tal-Anness VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Emenda 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1



PE494.486v01-00 106/176 AM\909520MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies l-ispeċifiċità ta’ kull 
settur, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 dwar tolleranza għal kull 
standard li lil hinn minnu l-lott kollu ta’ 
prodotti għandu jitqies bħala li ma jkunx 
konformi ma’ dak l-istandard.

Filwaqt li titqies l-ispeċifiċità ta’ kull 
settur, tista' tiġi adottata tolleranza għal 
kull standard, permezz ta' proċedura 
ordinarja, li lil hinn minnu l-lott kollu ta’ 
prodotti għandu jitqies bħala li ma jkunx 
konformi ma’ dak l-istandard.

Or. it

Emenda 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet eċċezzjonali, jew f'każ ta' kriżi 
tas-swieq u għal perjodi limitati ta' żmien, 
il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' 
atti delegati, tolleranza għal kull standard 
lil hinn mil-lott kollu ta’ prodotti għandu 
jitqies bħala li ma jirrispettax dak l-
istandard.

Or. it

Emenda 1301
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati skont l-
Anness VII u msemmija fil-punt (g) tal-
Artikolu 59(2) u fil-paragrafi 2 u 3 tal-

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati skont l-
Anness VII u l-paragrafu 2 u fil-
paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 65 biss 
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Artikolu 65 biss għandhom jintużaw fil-
produzzjoni u l-konservazzjoni ta’ prodotti 
elenkati fil-Parti II tal-Anness VI fl-
Unjoni.

għandhom jintużaw fil-produzzjoni u l-
konservazzjoni ta’ prodotti elenkati fil-
Parti II tal-Anness VI fl-Unjoni.

Or. fr

Emenda 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati skont l-
Anness VII u msemmija fil-punt (g) tal-
Artikolu 59(2) u fil-paragrafi 2 u 3 tal-
Artikolu 65 biss għandhom jintużaw fil-
produzzjoni u l-konservazzjoni ta’ prodotti 
elenkati fil-Parti II tal-Anness VI fl-
Unjoni.

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati skont l-
Anness VII u msemmija fl-Artikolu 68(h)
u fil-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 65 biss 
għandhom jintużaw fil-produzzjoni u l-
konservazzjoni ta’ prodotti elenkati fil-
Parti II tal-Anness VI fl-Unjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prattiki enoloġiċi għandhom jiġu awtorizzati b'atti ta' implimentazzjoni u mhux permezz ta' 
atti delegati. Għaldaqstant nipproponu t-tneħħija tagħhom minn dan il-paragrafu u l-
inklużjoni tagħhom fl-Artikolu 68(h).

Emenda 1303
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt c – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-prodotti mhux kummerċjabbli 
għandhom jiġu meqruda. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-użu 
ta’ ċerti prodotti, b’karatteristiċi li 
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għandhom jiġu ddeterminati minnhom, 
fid-distilleriji, fil-fabbriki tal-ħall jew għal 
skopijiet industrijali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li jkun hemm dispożizzjonjiet li jikkonċernaw il-qerda ta' nbejjed li ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti, u dawn għandhom jiġu stipulati fl-att bażiku.

Emenda 1304
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tawtorizza prattiki enoloġiċi għall-
inbid kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 
59(2), il-Kummissjoni għandha:

2. Meta tagħmel proposti dwar l-
awtorizzar ta' prattiki enoloġiċi għall-inbid 
kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha:

Or. fr

Emenda 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tawtorizza prattiki enoloġiċi għall-
inbid kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu
59(2), il-Kummissjoni għandha:

2. Meta tawtorizza prattiki enoloġiċi għall-
inbid kif imsemmi fl-Artikolu 68(h)

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-prattiki enoloġiċi għandhom jiġu awtorizzati b'atti ta' implimentazzjoni u mhux permezz ta' 
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atti delegati. Għaldaqstant nipproponu t-tneħħija tagħhom minn dan il-paragrafu u l-
inklużjoni tagħhom fl-Artikolu 68(h).

Emenda 1306
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tibbaża lilha nfisha fuq prattiki 
enoloġiċi u metodi ta’ analiżi rakkomandati 
u ppubblikati mill-OIV, kif ukoll fuq ir-
riżultati ta’ użu sperimentali ta’ prattiki 
enoloġiċi li għadhom mhux awtorizzati;

(a) tikkunsidra l-prattiki enoloġiċi u 
metodi ta’ analiżi rakkomandati u 
ppubblikati mill-OIV, kif ukoll fuq ir-
riżultati ta’ użu sperimentali ta’ prattiki 
enoloġiċi li għadhom mhux awtorizzati;

Or. en

Emenda 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, 
tadotta metodi msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 59(3) għall-prodotti elenkati fil-
Parti II tal-Anness VI permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn il-metodi 
għandhom ikunu bbażati fuq kwalunkwe 
metodu rilevanti rakkomandat u 
pppublikat mill-OIV, sakemm ma jkunux 
ineffikaċi jew mhux xierqa fid-dawl tal-
oġettiv leġittimu persegwit. Dak l-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Il-metodi ta’ analiżi sabiex tiġi 
ddeterminata l-kompożizzjoni tal-prodotti 
tas-settur tal-inbid u r-regoli li permezz 
tagħhom jista’ jiġi stabbilit jekk dawn il-
prodotti jkunux għaddew minn proċessi li 
jmorru kontra l-prattiki enoloġiċi 
awtorizzati għandhom ikunu dawk 
adottati skont l-Artikolu 43(2) tat-Trattat.
Dawn il-metodi u r-regoli għandhom ikunu 
bbażati fuq kwalunkwe rakkomandazzjoni 
tal-OIV, sakemm ma jkunux ineffikaċi jew 
mhux xierqa fid-dawl tal-oġettiv leġittimu 
persegwit mill-Unjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-bidla fil-paragrafu 3 hi meħtieġa, peress li l-Artikoli 58 u 59 jeskludu l-inbid mill-ambitu 
tal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni. Għal dan il-għan, il-metodi ta' analiżi u r-regoli 
għandhom jiġu deskritti mill-ġdid.

Emenda 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieġ, 
tadotta metodi msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 59(3) għall-prodotti elenkati fil-
Parti II tal-Anness VI permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn il-metodi 
għandhom ikunu bbażati fuq kwalunkwe 
metodu rilevanti rakkomandat u pppublikat 
mill-OIV, sakemm ma jkunux ineffikaċi 
jew mhux xierqa fid-dawl tal-oġettiv 
leġittimu persegwit. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Bi qbil mal-Artikolu 43(2) tat-Trattat, il-
metodi msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 
59(3) għall-prodotti elenkati fil-Parti II tal-
Anness VI għandhom jiġu adottati. Dawn 
il-metodi għandhom ikunu bbażati fuq 
kwalunkwe metodu rilevanti rakkomandat 
u pppublikat mill-OIV, sakemm ma jkunux 
ineffikaċi jew mhux xierqa fid-dawl tal-
oġettiv leġittimu persegwit.

Or. it

Emenda 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 64a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 64a
Ċertifikazzjoni għall-ħops
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1. Prodotti mis-settur tal-ħops, maħsuda 
jew imħejjija fi ħdan l-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal proċedura ta' 
ċertifikazzjoni.
2. Iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu biss għal 
prodotti li għandhom il-karatteristiċi 
kwalitattivi minimi adatti għal stadju 
speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni. Fil-
każ ta' trab tal-ħops, trab tal-ħops 
b'kontenut ogħla ta' lupulina, estratt tal-
ħops u prodotti mħallta tal-ħops, iċ-
ċertifikat jista' jinħareġ biss jekk il-
kontenut ta' aċidu alfa f'dawn il-prodotti 
mhux aktar baxx minn dak tal-ħops li 
minnhom ikunu tħejjew.
3. Iċ-ċertifikati għandhom jindikaw, minn 
tal-inqas:
(a) il-post(ijiet) ta' produzzjoni tal-ħops;
(b) is-sena ta' ħsad;
(c) il-varjetà jew varjetajiet.
4. Il-prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jiġu kkummerċjalizzati jew esportati biss 
jekk inħareġ ċertifikat kif imsemmi fil-
paragrafi 1, 2 u 3.
Fil-każ ta' prodotti importati mis-settur 
tal-ħops, l-attestazzjoni stipulata fl-
Artikolu 129a(2) għandha titqies 
ekwivalenti għal ċertifikat.
5. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri li 
jidderogaw mill-paragrafu 1:
(a) sabiex tissodisfa r-rekwiżiti 
kummerċjali ta' ċerti pajjiżi terzi; jew
(b) għal prodotti intenzjonati għal użu 
speċjali.
Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom:
(a) jiġu adottati permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni bi qbil mal-proċedura 
ta’ verifika msemmija fl-Artikolu 162(2);
(b) ma jkunux ta' preġudizzju għall-
kummerċjalizzazzjoni normali tal-prodotti 
li għalihom inħareġ iċ-ċertifikat;
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(c) ikunu akkompanjati b'garanziji 
maħsuba biex jevitaw kwalunkwe 
konfużjoni ma' dawk il-prodotti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux mat-tħassir ta' din id-dispożizzjoni (ekwivalenti għall-Artikolu 117 tar-
regolament attwali (KE) Nru. 1234/2007), peress li din teffettwa b'mod negattiv il-kwalità tal-
ħops prodotti fl-Unjoni. Barra minn hekk, it-tendenza fl-UE hi li jiġu promossi s-sistemi ta' 
ċertifikazzjoni ta' kwalità. Għalhekk it-tneħħija ta' mekkaniżmu ta' ċertifikazzjoni f'settur, fejn 
diġà jeżisti, hi inspjegabbli.

Emenda 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 64a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 64a
Ċertifikazzjoni għall-ħops

1. Prodotti mis-settur tal-ħops, maħsuda 
jew imħejjija fi ħdan l-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal proċedura ta' 
ċertifikazzjoni.
2. Iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu biss għal 
prodotti li għandhom il-karatteristiċi 
kwalitattivi minimi adatti għal stadju 
speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni. Fil-
każ ta' trab tal-ħops, trab tal-ħops 
b'kontenut ogħla ta' lupulina, estratt tal-
ħops u prodotti mħallta tal-ħops, iċ-
ċertifikat jista' jinħareġ biss jekk il-
kontenut ta' aċidu alfa f'dawn il-prodotti 
mhux aktar baxx minn dak tal-ħops li 
minnhom ikunu tħejjew.
3. Iċ-ċertifikati għandhom jindikaw, minn 
tal-inqas:
(a) il-post(ijiet) ta' produzzjoni tal-ħops;
(b) is-sena (snin) ta' ħsad;
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(c) il-varjetà jew varjetajiet.
4. Il-prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jiġu kkummerċjalizzati jew esportati biss 
jekk inħareġ ċertifikat kif imsemmi fil-
paragrafi 1, 2 u 3.
Fil-każ ta' prodotti importati mis-settur 
tal-ħops, l-attestazzjoni stipulata fl-
Artikolu 129(a)(2) għandha titqies 
ekwivalenti għal ċertifikat.
5. Il-Kummissjoni tista' tadotta miżuri 
derogati mill-paragrafu 4.
(a) sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
kummerċjali ta' ċerti pajjiżi terzi; jew
(b) għal prodotti intenzjonati għal użi 
speċjali.
Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom:
(a) jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2);
(b) ma jkunux ta' preġudizzju għall-
kummerċjalizzazzjoni normali tal-prodotti 
li għalihom inħareġ iċ-ċertifikat;
(c) ikunu akkompanjati b'garanziji 
maħsuba biex jevitaw kwalunkwe 
konfużjoni ma' dawk il-prodotti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux mat-tħassir ta' din id-dispożizzjoni (ekwivalenti għall-Artikolu 117 tar-
regolament attwali (KE) Nru. 1234/2007), peress li dan jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità 
tal-ħops prodotti fl-Unjoni. Barra minn hekk, it-tendenza fl-UE hi li jiġu promossi s-sistemi 
ta' ċertifikazzjoni ta' kwalità. Għalhekk it-tneħħija ta' mekkaniżmu ta' ċertifikazzjoni f'settur, 
fejn diġà jeżisti, hi inspjegabbli.

Emenda 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-
użu sperimentali ta’ prattiki onoloġiċi
mhux awtorizzati bil-kondizzjonijiet 
speċifikati mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti delegati adottati skont il-paragrafu 4.

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu l-
użu sperimentali ta’ prattiki enoloġiċi
mhux awtorizzati.

Or. it

Emenda 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kondizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kondizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, u li jiddeterminaw ir-regoli 
fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni.

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, u jiġi żgurat li l-konsumaturi 
mhumiex qegħdin jiġu mqarrqa 
minħabba l-istennijiet u l-abitudnijiet 
tagħhom, l-kondizzjonijiet li bihom 
prodotti importati jitqiesu li jkollhom livell 
ekwivalenti ta’ konformità mal-istandards 
tal-Unjoni għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kondizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, jistgħu jiġu definiti, permezz 
ta' proċedura ordinarja, u r-regoli fir-
rigward tal-applikazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni jistgħu jiġu 
determinati.

Or. it
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Emenda 1313
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kondizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kondizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, u li jiddeterminaw ir-regoli 
fir-rigward tal-applikazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni.

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kondizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni, u li 
jiddeterminaw ir-regoli fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
esportati mill-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi ma għandhomx jingħataw mir-rekwiżit li l-prodotti jirrispettaw l-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni attwali tal-UE. Dan jikkonforma mal-Artikolu 11 tar-Regolament 
178/2002 dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel li jiddikjara li l-ikel u l-għalf importat – li għandu 
jitqiegħed fis-suq tal-Komunità - għandu jikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti tal-liġi dwar l-
ikel jew mal-kondizzjonijiet rikonoxxuti mill-Komunità bħala ekwivalenti.

Emenda 1314
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi 
u l-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
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setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kondizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kondizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58, u li jiddeterminaw ir-regoli 
fir-rigward tal-applikazzjoni tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
għal prodotti esportati mill-Unjoni.

setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex jiddefinixxu l-
kondizzjonijiet li bihom prodotti importati 
jitqiesu li jkollhom livell ekwivalenti ta’ 
konformità mal-istandards tal-Unjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
kondizzjonijiet li jippermettu deroga mill-
Artikolu 58.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Emenda 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, prodotti msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu 
magħmulin skont prattiki enoloġiċi 
rakkomandati u ppubblikati mill-OIV jew
awtorizzati mill-Unjoni skont dan ir-
Regolament.

2. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, prodotti msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu 
magħmulin skont prattiki enoloġiċi 
awtorizzati mill-Unjoni skont dan ir-
Regolament.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir hu meħtieġ peress li din ir-regola tista' twassal għal diskriminazzjoni kontra l-
produtturi tal-UE jekk il-liġi tal-UE tistipula metodi aktar stretti minn dawk rakkomandati 
mill-OIV.

Emenda 1316
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, prodotti msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu 
magħmulin skont prattiki enoloġiċi 
rakkomandati u ppubblikati mill-OIV jew 
awtorizzati mill-Unjoni skont dan ir-
Regolament.

2. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, prodotti msemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu 
magħmulin skont prattiki enoloġiċi 
awtorizzati mill-Unjoni skont dan ir-
Regolament.

Miżuri li jiddergoaw mill-paragrafu 1 
jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 62(2):

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat it-trattament ġust tal-produtturi tal-Unjoni fir-rigward tar-rabta tagħhom 
ma' kompetituri minn pajjiżi terzi, l-inbejjed importati għandhom ġeneralment jikkonformaw 
mal-prattiki enoloġiċi awtorizzati fl-Unjoni. Id-derogi għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 62 għall-awtorizzazzjoni ta' prattiki enoloġiċi.

Emenda 1317
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jistgħu jiġu adottati derogi mid-
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dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 għal 
prodotti importati bi qbil mal-Artikolu 
43(2) tat-Trattat.

Or. en

Emenda 1318
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri 
meħtieġa relatati ma’ din it-Taqsima u 
partikolarment:

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri 
meħtieġa relatati ma’ din it-Taqsima u li 
jikkonċernaw:

Or. fr

Emenda 1319
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri 
meħtieġa relatati ma’ din it-Taqsima u 
partikolarment:

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri 
meħtieġa relatati ma’ din it-Taqsima:

Or. de

Emenda 1320
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-implimentazzjoni tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni;

imħassar

Or. de

Emenda 1321
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-implimentazzjoni tad-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ ipprovduti fl-Anness VI;

imħassar

Or. de

Emenda 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-implimentazzjoni tad-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ ipprovduti fl-Anness VI;

(b) jistipulaw regoli għall-
implimentazzjoni tad-definizzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ ipprovduti fl-
Anness VI;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie emendat bi qbil mat-tibdil propost minna fl-Artikoli 59, 62 u 65, peress li 
jitratta dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni.
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Emenda 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) biex jiġi ffissat il-livell ta’ tolleranza; (f) jistipulaw regoli biex jiġi ffissat il-livell 
ta’ tolleranza;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie emendat bi qbil mat-tibdil propost minna fl-Artikoli 59, 62 u 65, peress li 
jitratta dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 66. (g) jistipulaw regoli għall-
implimentazzjoni tal-Artikolu 66.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie emendat bi qbil mat-tibdil propost minna fl-Artikoli 59, 62 u 65, peress li 
jitratta dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 1325
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) id-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni marbutin mal-irtirar u l-
qerda ta' nbejjed li ma jikkonformawx 
mar-rekwiżiti;

Or. fr

Emenda 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jistipulaw regoli ta' approvazzjoni ta' 
prattiki enoloġiċi ġodda, taħlit tal-most u 
nbid, inkluż id-definizzjonijiet tagħhom, 
it-taħlit u r-restrizzjonijiet dwarhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie emendat bi qbil mat-tibdil propost minna fl-Artikoli 59, 62 u 65, peress li 
jitratta dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 1327
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni
fir-rigward tal-użu sperimentali ta' 
prattiki enoloġiċi mhux awtorizzati;

Or. fr
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Emenda 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) jistipulaw regoli fuq l-impriża, dwar 
iċ-ċirkolazzjoni u l-użu ta' prodotti 
miksuba bi prattiki enoloġiċi sperimentali 
msemmija fl-Artikolu 65.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġie emendat bi qbil mat-tibdil propost minna fl-Artikoli 59, 62 u 65, peress li 
jitratta dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 1329
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) id-dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni fir-rigward tal-
operazzjonijiet ta' arrikiment, de-
aċidifikazzjoni u aċidifkazzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit il-poter mogħti lill-Kummissjoni biex tadotta dispożizzjonijiet ta' 
implimentazzjoni rigward prattiki enoloġiċi 

Emenda 1330
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 68a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68a
Indikazzjoni obbligatorja

1. L-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini jew 
tal-post ta' provenjenza fuq it-tikketta jew 
fid-dokumentazzjoni li takkompanja l-
prodott tal-ikel, għandha tkun 
obbligatorja.
2. Fejn jingħata l-pajjiż tal-oriġini jew il-
post ta' provenjenza tal-ikel u fejn dan ma 
jkunx l-istess bħal dak tal-ingredjent 
primarju tiegħu: 
(a) għandu jiġi indikat il-pajjiż tal-oriġini 
jew il-post ta' provenjenza tal-ingredjent 
primarju partikolari;
(b) jew tal-pajjiż tal-oriġini jew tal-post ta' 
provenjenza tal-ingredjent primarju 
għandu jiġi indikat bħala differenti minn 
dak tal-ikel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tittieħed l-azzjoni neċessarju biex ikun enfasizzat u jiġu informati l-konsumaturi 
dwar id-differenzi bejn ir-rekwiżiti tar-regoli Ewropej dwar il-produzzjoni tal-ikel u dawk ta' 
pajjiżi terzi.

Emenda 1331
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 68a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68a
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Setgħat iddelegati
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 160 sabiex tistipula:
(a) regoli għall-implimentazzjoni tal-
istandard ġenerali tal-
kummerċjalizzazzjoni;
(b) regoli għall-implimentazzjoni tad-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ ipprovduti fl-Anness VI;

Or. de

Emenda 1332
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ġestjoni tal-provvista;

Or. fr

Emenda 1333
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) it-tisħiħ ta' miżuri avvanzati li 
jwasslu għal produzzjoni sostenibbli 
permezz ta' indikazzjonijiet u tikkettar.

Or. fr
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Emenda 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "denominazzjoni ta’ oriġini” għandha 
tfisser l-isem ta’ reġjun, post speċifiku jew, 
f’każijiet eċċezzjonali u ġustifikabbli kif 
xieraq, ta’ pajjiż użat biex ikun deskritt
prodott imsemmi fl-Artikolu 69(1) li jkun 
konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) "denominazzjoni ta’ oriġini” għandha 
tfisser l-isem ta’ reġjun, post speċifiku jew, 
f’każijiet eċċezzjonali ta’ pajjiż użat biex 
ikun deskritt prodott imsemmi fl-
Artikolu 69(1) li jkun konformi mar-
rekwiżiti li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fis-sitwazzjoni attwali ma naqblux ma' din il-bidla, peress li din tagħti lill-Kummissjoni rwol 
interpretattiv li qabel ma kienx inkluż.

Emenda 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-prodott jinkiseb minn varjetajiet ta’ 
dwieli li jkunu ta’ Vitis vinifera;

(iv) il-prodott jinkiseb minn varjetajiet ta’ 
dwieli li jkunu ta’ Vitis vinifera; jew minn 
speċijiet li jirriżultaw minn tilqim bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħrajn tal-
ġenus Vitis;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inbejjed ibridi għandhom jingħataw appoġġ ukoll abbażi tar-reżistenza għal mard li jittieħed.

Emenda 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jinkludi l-isem tal-varjetà ta' nbid 
flimkien mar-referenza ġeografika 
tagħhom.

Or. it

Emenda 1337
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-isem li għandu jiġi protett;

Or. it

Emenda 1338
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċi u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni 
ġeografika tal-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali tagħhom flimkien ma' 
valutazzjoni jew indikazzjoni tal-
karatteristiċi organolettiċi tagħhom;
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Or. it

Emenda 1339
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn applikabbli, il-prattika enoloġika 
speċifika użata fil-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);

Or. it

Emenda 1340
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-definizzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernata;

Or. it

Emenda 1341
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;

Or. it
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Emenda 1342
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba 
tal-inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba; 

Or. it

Emenda 1343
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) id-dettalji li juru l-konnessjoni 
msemmija fl-Artikolu 118b(1)(a)(i) jew, 
skont il-każ, fl-Artikolu 118b(1)(b)(i);

Or. it

Emenda 1344
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt de (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(de) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
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protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;

Or. it

Emenda 1345
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1 – punt df (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(df) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. it

Emenda 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tikkonsisti f'minn tal-inqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċ u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni 
ġeografika tal-karatteristiċi analitiċ 
prinċipali tiegħu kif ukoll valutazzjoni jew 
indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi 
tiegħu;
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(c) fejn applikabbli, l-prattiki enoloġiċi 
speċifiċi użati fil-produzzjoni tal-inbid 
(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti tagħhom dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);
(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernat;
(e) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba tal-
inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba; 
(g) id-dettalji li juru l-konnessjoni 
msemmija fl-Artikolu 118b(1)(a)(i) jew, 
skont il-każ, fl-Artikolu 118b(1)(b)(i);
(h) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;
(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tkompli fuq it-test tal-Artikolu 175(2) tal-proposta għal regolament li jallinja l-
OKS unika mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona (COM(2010)799). Tikkonċerna 
elementi essenzjali li għandhom jiġu trattati fl-att leġiżlattiv bażiku.

Emenda 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha 
tikkonsisti f'minn tal-inqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċ u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni
ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali u valutazzjoni
jew indikazzjoni tal-karatteristiċi 
organolettiċi;
(c) fejn applikabbli, l-prattiki enoloġiċi 
speċifiċi użati fil-produzzjoni tal-inbid 
(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti tagħhom dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);
(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernat;
(e) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba tal-
inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba; 

(g) spjegazzjoni dettaljata tal-konnessjoni
(h) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;
(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
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kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bħal fir-regolament (KE) … Tal-Kunsill u tal-Parlaament dwar is-sistemi ta' kwalità, 
rekwiżiti minimi ta' speċifikazzjoni tal-prodott għandhom jiġu inklużi fl-att bażiku.

Emenda 1348
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tikkonsisti f'minn tal-inqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċ u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni 
ġeografika tal-karatteristiċi analitiċ 
prinċipali tiegħu kif ukoll valutazzjoni jew 
indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi 
tiegħu;
(c) fejn applikabbli, l-prattiki enoloġiċi 
speċifiċi użati fil-produzzjoni tal-inbid 
(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti tagħhom dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);
(d) Għandha tiġi stabbilita d-
demarkazzjoni taż-żona ġeografika
kkonċernata b'mod dettaljat, preċiż u 
mhux ambigwu; 
(e) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba tal-
inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba; 
(g) id-dettalji li juru l-konnessjoni 
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msemmija fl-Artikolu 118b(1)(a)(i) jew, 
skont il-każ, fl-Artikolu 118b(1)(b)(i);
(h) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;
(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-fajl tekniku għall-indikazzjonijiet tal-oriġini hi element essenzjali li għandu jiġi 
stipulat fl-att bażiku.

Emenda 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha 
tikkonsisti f'minn tal-inqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċ u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni 
ġeografika tal-karatteristiċi analitiċ 
prinċipali tiegħu kif ukoll valutazzjoni jew 
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indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi 
tiegħu;
(c) fejn applikabbli, l-prattiki enoloġiċi 
speċifiċi użati fil-produzzjoni tal-inbid 
(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti tagħhom dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);
(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernat;
(e) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba tal-
inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba; 
(g) spjegazzjoni dettaljata tal-konnessjoni
(h) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;
(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li tħassar ir-rekwiżiti li għandhom jintlaħqu mill-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott imressaq fl-applikazzjonijiet għall-protezzjoni, attwalment 
elenkati fl-Artikolu 118c(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1234/2007. Dawn ir-rekwiżiti 
għandhom ikunu elenkati fl-att bażiku, peress li jiffurmaw parti essenzjali ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
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Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha 
tikkonsisti f'minn tal-inqas:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid(inbejjed);
(i) għal inbejjed b'indikazzjoni tal-oriġini, 
id-deskrizzjoni tal-karatteristiċi analitiċ u 
organolettiċi prinċipali tagħhom;
(ii) għal inbejjed b'indikazzjoni 
ġeografika tal-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali tagħhom flimkien ma' 
valutazzjoni jew indikazzjoni tal-
karatteristiċi organolettiċi tagħhom;
(c) fejn applikabbli, l-prattiki enoloġiċi 
speċifiċi użati fil-produzzjoni tal-inbid 
(inbejjed) kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti tagħhom dwar il-produzzjoni tal-
inbid(inbejjed);
(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernat;
(e) l-uċuħ massimi għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà tal-għenba tal-
inbid jew tal-varjetajiet ta' nbid 
(nbejjed)minn fejn hi/huma miksuba;  
(g) rekwiżiti applikabbli stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew f'dik 
nazzjonali, meta stipula mill-Istati 
Membri, permezz ta' organizzazzjoni li 
timmaniġġja l-indikazzjoni tal-oriġini 
protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika 
protetta, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li dawn 
ir-rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, 
non-diskriminatorji u kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni;
(h) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-entitajiet li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
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kompiti speċifiċ tagħhom.

Or. it

Emenda 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għal protezzjoni għandha 
ssir fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
toriġina l-indikazzjoni tal-oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika.
L-Istat Membru għandu jeżamina l-
applikazzjoni għal protezzjoni li 
tiddetermina jekk twettaqx il-
kondizzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu.
L-Istat Membru għandu jwettaq 
proċedura nazzjonali sabiex jiżgura l-
pubblikazzjoni adegwata tal-applikazzjoni 
u jipprovdi għal perijodu ta’ talanqas 
xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni li 
fiha kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu u 
hija residenti jew stabbilita fit-territorju 
tiegħu tista’ toġġezzjona għall-protezzjoni 
proposta billi tibgħat dikjarazzjoni 
debitament sostanzjata lill-Istat Membru.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, li attwalment huma applikabbli għal 
din iż-żona, se jitreġġgħu lura bħala parti mill-att bażiku.

Emenda 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għal protezzjoni għandha 
ssir fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
toriġina l-indikazzjoni tal-oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika.
L-Istat Membru għandu jeżamina l-
applikazzjoni għal protezzjoni li 
tiddetermina jekk jilħaqx il-kondizzjonijiet 
stipulati f'dan il-Kapitolu.
L-Istat Membru għandu jwettaq 
proċedura nazzjonali sabiex jiżgura l-
pubblikazzjoni adegwata tal-applikazzjoni 
u jipprovdi għal perijodu ta’ talanqas 
xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni li 
fiha kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu u 
hija residenti jew stabbilita fit-territorju 
tiegħu tista’ toġġezzjona għall-protezzjoni 
proposta billi tibgħat dikjarazzjoni 
debitament sostanzjata lill-Istat Membru.

Or. es

Emenda 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni għal protezzjoni għandha 
ssir fl-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 
toriġina l-indikazzjoni tal-oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika.
L-Istat Membru għandu jeżamina l-
applikazzjoni għal protezzjoni li 
tiddetermina jekk jilħaqx il-kondizzjonijiet 
stipulati f'dan il-Kapitolu.
L-Istat Membru għandu jwettaq 
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proċedura nazzjonali sabiex jiżgura l-
pubblikazzjoni adegwata tal-applikazzjoni 
u jipprovdi għal perijodu ta’ talanqas 
xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni li 
fiha kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li għandha interess leġittimu u 
hija residenti jew stabbilita fit-territorju 
tiegħu tista’ toġġezzjona għall-protezzjoni 
proposta billi tibgħat dikjarazzjoni 
debitament sostanzjata lill-Istat Membru.

Or. de

Emenda 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti 
jkunu ġew issodisfati, huwa għandu 
jesegwixxi proċedura nazzjonali li tiżgura 
pubblikazzjoni adegwata tal-
ispeċifikazzjoni tal-prodott mill-anqas fuq 
l-Internet.

3. Jekk l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti 
rilevanti jkunu ġew issodisfati, huwa 
għandu:

(a) jippubblika d-dokument uniku u tal-
ispeċifikazzjoni tal-prodott mill-anqas fuq 
l-Internet kif ukoll

(b) jibgħat lill-Kummissjoni applikazzjoni 
għall-protezzjoni li jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja:
(i) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(ii) id-dokument uniku;
(iii) dikjarazzjoni mill-Istat Membru li 
huwa jikkunsidra li l-applikazzjoni 
mibgħuta mill-applikant tissodisfa l-
kondizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;
(iv) ir-referenza għall-pubblikazzjoni, kif 
imsemmija fil-punt (a).

Or. es
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Emenda 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti 
jkunu ġew issodisfati, huwa għandu 
jesegwixxi proċedura nazzjonali li tiżgura 
pubblikazzjoni adegwata tal-
ispeċifikazzjoni tal-prodott mill-anqas fuq 
l-Internet.

3. Jekk l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti 
rilevanti jkunu ġew issodisfati, huwa 
għandu:

(a) jippubblika d-dokument uniku u tal-
ispeċifikazzjoni tal-prodott mill-anqas fuq 
l-Internet kif ukoll

(b) jibgħat lill-Kummissjoni applikazzjoni 
għall-protezzjoni li jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja:
(i) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(ii) id-dokument uniku;
(iii) dikjarazzjoni mill-Istat Membru li 
huwa jikkunsidra li l-applikazzjoni 
mibgħuta mill-applikant tissodisfa l-
kondizzjonijiet ta' dan ir-Regolament;
(iv) ir-referenza għall-pubblikazzjoni, kif 
imsemmija fil-punt (a).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-iżvilupp ta' proċeduri nazzjonali li għandhom isiru 
permezz ta' atti ddelegati (Artikolu 86(4)(c)). Aħna nopponu din il-miżura, għall-istess 
raġunijiet espressi fir-rigward tal-Artikolu 71. Fi kwalunkwe każ, kieku l-att bażiku kellu 
jisparixxi, l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (applikazzjoni ugwalil fl-Istati Membri kollha) 
tidher li hi aktar adegwata.

Emenda 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippubblika d-dokument uniku u tal-
ispeċifikazzjoni tal-prodott mill-anqas fuq 
l-Internet kif ukoll
(b) jibgħat lill-Kummissjoni applikazzjoni 
għall-protezzjoni li jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja:
(i) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(ii) id-dokument uniku msemmi fl-
Artikolu 71(1)(d);
(iii) dikjarazzjoni mill-Istat Membru li 
huwa jikkunsidra li l-applikazzjoni 
mibgħuta mill-applikant tissodisfa l-
kondizzjonijiet ta' dan ir-Regolament; kif 
ukoll
(iv) Il-pubblikazzjoni ta' referenza, 
b'konformità mal-punt (a).
L-informazzjoni msemmija fil-punt (b) 
tal-ewwel subparagrafu għandha tiġi 
ppreżentata f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
tal-Unjoni jew tkun akkompanjata minn 
traduzzjoni ċertifikata f'waħda minn 
dawk il-lingwi.

Or. de

Emenda 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn Stat Membru m'għandu l-ebda 
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi, huwa jista', 
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fuq bażi transizzjonali biss, joffri l-
protezzjoni skont it-termini ta' dan il-
Kapitolu fil-livell nazzjonali lill-isem 
b'effett mill-jum li fih tkun ġiet preżentata 
l-applikazzjoni lill-Kummissjoni. 
Protezzjoni tranżizzjonali nazzjonali bħal 
din għandha tiġi fi tmiemha fid-data li 
fiha tittieħed deċizjoni dwar ir-
reġistrazzjoni jew ir-rifjut taħt din is-
Subtaqsima.

Or. es

Emenda 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn Stat Membru m'għandu l-ebda 
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi, huwa jista', 
fuq bażi transizzjonali biss, joffri l-
protezzjoni skont it-termini ta' dan il-
Kapitolu fil-livell nazzjonali lill-isem 
b'effett mill-jum li fih tkun ġiet preżentata 
l-applikazzjoni lill-Kummissjoni. 
Protezzjoni tranżizzjonali nazzjonali bħal 
din għandha tiġi fi tmiemha fid-data li 
fiha tittieħed deċizjoni dwar ir-
reġistrazzjoni jew ir-rifjut taħt din is-
Subtaqsima.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-iżvilupp ta' proċeduri nazzjonali li għandhom isiru 
permezz ta' atti ddelegati (Artikolu 86(4)(c)). Aħna nopponu din il-miżura, għall-istess 
raġunijiet espressi fir-rigward tal-Artikolu 71. Fi kwalunkwe każ, kieku l-att bażiku kellu 
jisparixxi, l-użu ta' atti ta' implimentazzjoni (applikazzjoni ugwalil fl-Istati Membri kollha) 
tidher li hi aktar adegwata.
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Emenda 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom ikollhom 
fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 118(f) 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u 
ma’ dan l-Artikolu sa mill-
1 ta’ Awwissu 2009.

Or. de

Emenda 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fejn Stat Membru m'għandu l-ebda 
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi, huwa jista', 
fuq bażi transizzjonali biss, joffri l-
protezzjoni skont it-termini ta' dan il-
Kapitolu fil-livell nazzjonali lill-isem 
b'effett mill-jum li fih tkun ġiet preżentata 
l-applikazzjoni lill-Kummissjoni. 
Protezzjoni tranżizzjonali nazzjonali bħal 
din għandha tiġi fi tmiemha fid-data li 
fiha tittieħed deċizjoni dwar ir-
reġistrazzjoni jew ir-rifjut taħt din is-
Subtaqsima.

Or. de
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Emenda 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi neċessarji biex iwaqqfu l-użu illegali 
ta' indikazzjonijiet tal-oriġini protetti jew 
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi protetti 
skont it-tifsira tal-paragrafu 2.

Or. it

Emenda 1362
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-protezzjoni tal-indikazzjoni tal-
oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika 
għandha tapplika għad-denominazzjoni 
kollha kemm hi inkluż għall-elementi li 
jikkostitwixxuha, sakemm dawn huma 
distinti fihom infushom. L-elementi mhux 
distinti jew ġeneriċi ta’ denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew ta’ indikazzjoni 
ġeografika protetta mhumiex koperti mill-
protezzjoni.
Id-denominazzjoni li trid tiġi protetta 
mhijiex irreġistrata ħlief fil-lingwa jew fil-
lingwi użati għall-finijiet tal-isem tal-
prodott inkwistjoni fiż-żona ġeografika 
ddemarkata.
L-isem għandu jiġi reġistrat bl-ortografija 
oriġinali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-ambitu u d-dispożizzjonijiet lingwistiċi tal-protezzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika huma elementi essenzjali, li għandhom jiġu stipulati fl-att bażiku.

Emenda 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pajjiżi terzi għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'rapport tekniku msemmi 
fl-Artikolu 71(1) ta' dan ir-regolament fir-
rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
skont il-paragrafu preċedenti.
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li 
tikkanċella l-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' 
pajjż terz li jonqos milli jikkonforma mat-
termini tal-Artikolu 70 ta' dan ir-
Regolament f'perjodu massimu ta' 3 snin 
mid-data tar-reġistrazzjoni tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tinkludi l-possibilità ta' reġistrazzjoni ta' denominazzjonijiet jew ta' 
indikazzjonijiet ġeografiċi li jappartjenu lil pajjiżi terzi u li huma protetti fl-Unjoni permezz 
ta' trattati bilaterali. F'dan il-każ il-pajjiżi terzi għandhom tal-inqas jiġu mitluba jressqu 
rapport tekniku dwar id-denominazzjoni tal-oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika, bħal ma 
hu meħtieġ bħalissa mill-membri tal-Komunità skont it-termini tal-Artikolu 118s tar-
Regolament (KE) Nru. 1234/2007.

Emenda 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pajjiżi terzi għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'rapport tekniku msemmi 
fl-Artikolu 71(1) ta' dan ir-regolament fir-
rigward tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
skont il-paragrafu preċedenti.
Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li 
tikkanċella l-indikazzjonijiet ġeografiċi ta' 
pajjż terz li jonqos milli jikkonforma mat-
termini tal-Artikolu 70 ta' dan ir-
Regolament f'perjodu massimu ta' 3 snin 
mid-data tar-reġistrazzjoni tagħhom.

Or. es

Emenda 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikant li jissodisfa l-kondizzjonijiet 
stabbiliti skont il-punt (b) tal-
Artikolu 86(4) jista’ japplika għal 
approvazzjoni ta’ emenda għall-
ispeċifikazzjoni ta’ prodott ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika protetta, 
partikolarment biex jitqiesu żviluppi 
f’tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi 
ddefinita mill-ġdid iż-żona ġeografika 
konċernata. L-applikazzjonijiet għandhom 
jiddeskrivu l-emendi mitlubin u jagħtu 
raġunijiet għalihom.

Applikant li jissodisfa l-kondizzjonijiet 
stabbiliti skont l-Artikolu 72 jista’ japplika 
għal approvazzjoni ta’ emenda għall-
ispeċifikazzjoni ta’ prodott ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika protetta, 
partikolarment biex jitqiesu żviluppi 
f’tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi 
ddefinita mill-ġdid iż-żona ġeografika 
msemmija fil-punt(d) tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 71(2). L-
applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu l-
emendi mitlubin u jagħtu raġunijiet 
għalihom.

Or. de

Emenda 1366
Astrid Lulling
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-emenda proposta tinvolvi waħda 
jew aktar emendi fid-dokument uniku 
msemmi fl-Artikolu 118c(1)(d), l-Artikoli 
118f sa 118i għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-applikazzjoni tal-emenda. 
Madankollu, jekk l-emenda proposta tkun 
waħda minuri biss, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-applikazzjoni mingħajr ma 
ssegwi l-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 179(2) u fl-Artikolu 180 u, fil-każ 
li tiġi approvata, il-Kummissjoni għandha 
tipproċedi bil-pubblikazzjoni tal-elementi 
msemmija fl-Artikolu 179(3).
Emenda titqies minuri jekk:
(a) ma tkunx marbuta mal-karatteristiċi 
essenzjali tal-prodott;
(b) ma tibdilx ir-rabta;
(c) ma tinkludix bidla fl-isem jew fi 
kwalunkwe parti tal-isem tal-prodott;
(d) ma taffettwax iż-żona ġeografika 
demarkata;
(e) ma tinkludix restrizzjonijiet ulterjuri 
dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.
3. Fejn l-emenda proposta ma tinvolvi l-
ebda bidla għal dokument uniku 
għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) meta ż-żona ġeografika tkun fi Stat 
Membru partikolari, dak l-Istat Membru 
għandu jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar 
l-emenda, u jekk ikun favuriha, 
jippubblika l-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
emendata u jinforma lill-Kummissjoni 
dwar l-emendi approvati u r-raġunijiet 
għaliex saru;
(b) meta ż-żona ġeografika tkun f’pajjiż 
terz, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
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atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-emenda proposta jew le.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju u d-definizzjoni ta' emenda minuri għal dokument uniku huma elementi essenzjali.

Emenda 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l–emenda proposta tinvolvi emenda 
waħda jew aktar għad-dokument uniku 
msemmi fl-Artikolu 71(1)(d), l-Artikoli 73 
sa 76 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-applikazzjoni ta' emenda.  
Madankollu, f'każijiet fejn l-emenda 
proposta għandha sinifikat żgħir, l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jintużaw biex 
jiġi deċiż jekk it-talba għandhiex tkun 
approvata mingħajr l-applikazzjoni tal-
proċedura stabbilita skont l-Artikolu 74(3) 
u tal-Artikolu 75.
Jekk l-emendi proposti ma jinvolvux tibdil 
fid-dokument uniku, dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw: meta ż-żona 
ġeografika tkun fi Stat Membru 
partikolari, dak l-Istat Membru għandu 
jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar l-
emenda, u jekk ikun favuriha, jippubblika 
l-ispeċifikazzjoni tal-prodott emendata u 
jinforma lill-Kummissjoni dwar l-emendi 
approvati u r-raġunijiet għaliex saru;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li tħassar il-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 118q tar-Regolament 
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1234/2007, li jistipulaw il-kondizzjonijeit għal emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, u 
għandhom iwettqu regolament futur dwar l-ispeċifikazzjonijiet permezz ta' atti delegati 
(Artikolu 86(4)(g)). Fi kwalunkwe każ, jekk l-att bażiku kellu jisparixxi, l-użu ta' atti ta' 
implimentazzjoni (applikazzjoni ugwalil fl-Istati Membri kollha) tidher li hi aktar adegwata.

Emenda 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-emenda proposta tinvolvi waħda 
jew aktar emendi fid-dokument uniku 
msemmi fl-Artikolu 118c(1)(d), l-Artikoli 
118f sa 118i għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-applikazzjoni tal-emenda. 
Madankollu, jekk l-emenda proposta tkun 
waħda minuri biss, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-applikazzjoni mingħajr ma 
ssegwi l-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 179(2) u fl-Artikolu 180 u, fil-każ 
li tiġi approvata, il-Kummissjoni għandha 
tipproċedi bil-pubblikazzjoni tal-elementi 
msemmija fl-Artikolu 179(3). L-att ta' 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. de

Emenda 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l–emenda proposta tinvolvi emenda 
waħda jew aktar għad-dokument uniku 
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msemmi fl-Artikolu 71(1)(d), l-Artikoli 73 
sa 76 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis għall-applikazzjoni ta' emenda.  
Madankollu, f'każijiet fejn l-emenda 
proposta għandha sinifikat żgħir, l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jintużaw biex 
jiġi deċiż jekk it-talba għandhiex tkun 
approvata mingħajr l-applikazzjoni tal-
proċedura stabbilita skont l-Artikolu 74(3) 
u tal-Artikolu 75.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa ddaħħal mill-ġdid il-paragrafu 2 tal-Artikolu 118q tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007

Emenda 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-emendi proposti ma jinvolvux tibdil 
fid-dokument uniku, dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw:
(a) meta ż-żona ġeografika tkun fi Stat 
Membru partikolari, dak l-Istat Membru 
għandu jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar 
l-emenda, u jekk ikun favuriha, 
jippubblika l-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
emendata u jinforma lill-Kummissjoni 
dwar l-emendi approvati u r-raġunijiet 
għaliex saru;
(b) meta ż-żona ġeografika tkun f’pajjiż 
terz, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-emenda proposta jew le. L-att 
ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).
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Or. de

Emenda 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-emendi proposti ma jinvolvux tibdil 
fid-dokument uniku, dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw:
(a) meta ż-żona ġeografika tkun fi Stat 
Membru partikolari, dak l-Istat Membru 
għandu jesprimi l-pożizzjoni tiegħu dwar 
l-emenda, u jekk ikun favuriha, 
jippubblika l-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
emendata u jinforma lill-Kummissjoni 
dwar l-emendi approvati u r-raġunijiet 
għaliex saru;
(b) meta ż-żona ġeografika tkun f’pajjiż 
terz, il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-emenda proposta jew le.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa ddaħħal mill-ġdid il-paragrafu 3 tal-Artikolu 118q tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007

Emenda 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-Artikolu 82(1), Stat 
Membru jew pajjiż terz jew l-awtorità 
kompetenti tista' tapplika għal 
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approvazzjoni għall-emenda ta' 
speċifikazzjoni eżistenti ta' prodott għall-
ismijiet protetti tal-inbid bi qbil mal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi speċifikazzjonijiet ta' prodotti għall-ismijiet tal-inbid protetti attwali huma ggovernati mid-
dritt pubbliku, sabiex f'każijiet bħal dawn għandu jkun possibbli li jsiru bidliet minn Stati 
Membri u mhux biss mill-produtturi.

Emenda 1373
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
produzzjoni fiż-żona ġeografika 
demarkata, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati, tadotta:

imħassar

(a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u
(b) id-definizzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u 
d-derogi fir-rigward tal-produzzjoni fiż-
żona ġeografika demarkata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 70 iwasslu biex dawn l-atti delegati ma jkunux meħtieġa.

Emenda 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
produzzjoni fiż-żona ġeografika 
demarkata, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati, tadotta:

imħassar

a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u
b) id-definizzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u d-
derogi fir-rigward tal-produzzjoni fiż-żona 
ġeografika demarkata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati 
l-kwalità u t-traċċabbiltà tal-prodott, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tipprovdi l-kondizzjonijiet li 
bihom speċifikazzjonijiet ta’ prodotti 
jistgħu jinkludu rekwiżiti addizzjonali.

imħassar

Or. es

Emenda 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati 
l-kwalità u t-traċċabbiltà tal-prodott, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tipprovdi l-kondizzjonijiet li 
bihom speċifikazzjonijiet ta’ prodotti 
jistgħu jinkludu rekwiżiti addizzjonali.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;

imħassar

Or. it

Emenda 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;

imħassar

Or. es

Emenda 1379
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikoli 71 u 82  iwasslu biex dawn l-atti delegati ma jkunux meħtieġa.

Emenda 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
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huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;

(a) f’liema każijiet produttur wieħed jista’ 
japplika għall-protezzjoni ta’ 
denominazzjoni tal-oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika;

Or. de

Emenda 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu 
segwiti fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika, proċeduri 
nazzjonali preliminari, skrutinju mill-
Kummissjoni, proċedura ta’ oġġezzjoni, u 
proċeduri għal emendi, kanċellazzjoni u 
konverżjoni ta’ denominazzjonijiet ta’ 
oriġini protetti jew ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti;

(c) il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu 
segwiti fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu 
segwiti fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika, proċeduri 
nazzjonali preliminari, skrutinju mill-
Kummissjoni, proċedura ta’ oġġezzjoni, u 
proċeduri għal emendi, kanċellazzjoni u 
konverżjoni ta’ denominazzjonijiet ta’ 
oriġini protetti jew ta’ indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti;

(c) il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu 
segwiti fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika, skrutinju 
mill-Kummissjoni, proċedura ta’ 
oġġezzjoni, u proċeduri għal emendi, 
kanċellazzjoni u konverżjoni ta’ 
denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti jew 
ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti;

Or. de

Emenda 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kondizzjonijiet applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;

imħassar

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kondizzjonijiet applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;

(d) il-miżuri speċifiċi marbutin mal-
proċeduri nazzjonali applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;

Or. de

Emenda 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kondizzjonijiet għal applikazzjonijiet 
fir-rigward ta’ żoni ġeografiċi f’pajjiż 
terz;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
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Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-kondizzjonijiet relatati ma’ emendi 
għal speċifikazzjonijiet ta’ prodotti.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-kondizzjonijiet relatati ma’ emendi 
għal speċifikazzjonijiet ta’ prodotti.

(g) il-kondizzjonijiet li skonthom emenda 
għandha titqies bħala minuri skont l-
Artikolu 82(2);

Or. de

Emenda 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata 
protezzjoni adegwata, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati, tadotta 
restrizzjonijiet dwar l-isem protett.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ninsabu kontra l-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
operaturi ekonomiċi u awtoritajiet 
kompetenti ma jigux ippreġudikati bl-
applikazzjoni ta’ din is-Subtaqsima fir-
rigward ta’ ismijiet ta’ nbejjed li ngħataw 
protezzjoni qabel l-1 ta’ Awwissu 2009 jew 
li għalihom kienet saret applikazzjoni 
għal protezzjoni qabel dik id-data, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta dispożizzjonijiet 
tranżizzjonali fir-rigward ta’:

imħassar

a) ismijiet ta’ nbejjed rikonoxxuti mill-
Istati Membri bħala denominazzjonijiet 
ta’ oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
sal-1 ta’ Awwissu 2009 u ismijiet ta’ 
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nbejjed li għalihom kienet saret 
applikazzjoni għal protezzjoni qabel dik 
id-data;
b) il-proċedura nazzjonali preliminari;
c) l-inbejjed imqiegħdin fis-suq jew 
b’tikketta qabel data speċifika;
d) emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ta’ 
prodotti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux mal-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati, jew 
huma inklużi fl-istrument bażiku (bħall-ma ġara fil-każ tal-paragrafu 4(a) aktar 'il fuq) jew 
kopert minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-bżonn ta' 
applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009. Dan japplika għall-kontenut tal-paragrafi 
2, 3, 4, 5 u 6.

Emenda 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-proċedura nazzjonali preliminari; imħassar

Or. it

Emenda 1392
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 6 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ta’ imħassar
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prodotti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikoli 71 u 82  iwasslu biex dawn l-atti delegati ma jkunux meħtieġa.

Emenda 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet 
tal-produzzjoni f'żona ġeografika 
demarkata, il-Kummissjoni għandha 
tadotta permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni:
(a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u
(b) id-definizzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u 
d-derogi fir-rigward tal-produzzjoni fiż-
żona ġeografika demarkata.
2b. B'kunsiderazzjoni tal-bżonn li tkun 
żgurata l-kwalità u t-traċċabilità tal-
prodott, il-Kummissjoni tista', permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni tipprovdi 
kondizzjonijiet speċjali li jistgħu jinkludu 
rekwiżiti addizzjonali, skont l-
ispeċifikazzjonijiet ta' prodott.
2c. B'kunsiderazzjoni tal-bżonn li jiġu 
żgurati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tal-produtturi jew tal-operaturi, il-
Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni tadotta regoli dwar:
(a) il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu 
segwiti fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
jew ta’ indikazzjoni ġeografika;
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(b) skrutinju mill-Kummissjoni, 
proċedura ta’ oġġezzjoni, u proċeduri 
għal emendi, kanċellazzjoni u konverżjoni 
ta’ denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti 
jew ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti;
(c) il-kondizzjonijiet applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;
(d) il-kondizzjonijiet għal applikazzjonijiet 
fir-rigward ta’ żoni ġeografiċi f’pajjiż 
terz;
(e) id-data li minnha protezzjoni jew 
emenda għal protezzjoni għandha 
tapplika;
(f) il-kondizzjonijiet relatati ma’ emendi 
għal speċifikazzjonijiet ta’ prodotti.
2d. B'kunsiderazzjoni tal-bżonn li tkun 
żgurata protezzjoni adegwata, il-
Kummissjoni tista' permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta restrizzjonijiet 
rigward l-isem protett.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Miżjuda biex tinżamm koerenza mal-punt preċedenti.

Emenda 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-termini tradizzjonali għandhom jiġu 
rikonoxxuti, definiti u protetti mill-
Kummissjoni.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa ddaħħal mill-ġdid il-paragrafu 2 tal-Artikolu 103u tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007

Emenda 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jew tal-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi stabbiliti fil-pajjiżi terzi 
jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni 
b’applikazzjoni għal protezzjoni ta’ 
termini tradizzjonali skont l-Artikolu 89.

Or. en

Emenda 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-termini tradizzjonali huma protetti, 
unikament fil-lingwa u għall-kategoriji 
ta’ prodotti tad-dielja indikati fl-
applikazzjoni, kontra:
(a) kwalunkwe użu ħażin, anke jekk it-
terminu protett għandu miegħu 
espressjoni bħal “stil”, “tip”, “metodu”, 
“kif prodott fi”, “imitazzjoni”, “togħma”, 
“bħal” jew xi espressjoni simili;
(b) kull indikazzjoni falza jew qarrieqa 
oħra fir-rigward tan-natura, il-
karatteristiċi jew il-kwalitajiet essenzjali 
tal-prodott li jidher fuq il-preparazzjoni 
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jew l-ippakkjar, fuq ir-reklamar jew fuq 
id-dokumenti relatati mal-prodott 
ikkonċernat;
(c) kwalunkwe prattika oħra li tista’ 
tinganna lill-konsumatur u b’mod 
partikolari tagħti l-impressjoni li l-inbid 
jibbenefika minn terminu tradizzjonali 
protett.

Or. en

Emenda 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Meta terminu tradizzjonali hu protett 
skont dan ir-regolament, ir-reġistrazzjoni 
tal-marka, li l-użu tagħha jmur kontra l-
Artikolu 89c, għandu jiġi vvalutat bi qbil 
mad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (1) jew 
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
207/2009(2).
Il-marki kummerċjali rreġistrati bi ksur 
tal-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
ddikjarati invalidi mal-applikazzjoni skont 
il-proċeduri applikabbli kif speċifikat bid-
Direttiva 2008/95/KE jew ir-Regolament 
(KE) Nru 207/2009.
Marka kummerċjali li tikkorrispondi 
għall-waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 197(3), u li ġiet 
mitluba, irreġistrata jew stabbilita mill-
użu, jekk din l-opportunità hija stipulata 
fil-liġi kkonċernata, fit-territorju tal-
Unjoni wara l-4 ta’ Mejju 2002 jew qabel 
id-data ta’ sottomissjoni mal-Kummissjoni 
tal-applikazzjoni ta’ protezzjoni tat-
terminu tradizzjonali, tista’ tkompli tiġi 
użata u mġedda minkejja l-protezzjoni tat-
terminu tradizzjonali. F’każijiet bħal 
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dawn, l-użu parallel tat-terminu 
tradizzjonali u tal-marka korrispondenti 
hija permessa.
Ebda isem mhu protett sakemm it-terminu 
tradizzjonali jekk, minħabba r-
reputazzjoni u n-notorjetà ta’ marka 
kummerċjali, il-protezzjoni tista’ tinganna 
l-konsumatur fir-rigward tal-identità, in-
natura, il-karatteristiċi jew il-kwalità reali 
tal-inbid.

Or. en

Emenda 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Terminu, li għalih tintbagħat 
applikazzjoni, u jkun interament jew 
parzjalment omonimu ma’ dak ta’ 
terminu tradizzjonali li diġà huwa protett 
taħt dan il-Kapitolu, għandu jiġi protett
b’kunsiderazzjoni xierqa tal-użu lokali u 
tradizzjonali u r-riskju ta’ konfużjoni. 
Terminu omonimu li jinganna l-
konsumaturi fir-rigward tan-natura, il-
kwalità jew l-oriġini reali tal-prodotti 
mhuwiex irreġistrat anke jekk dan huwa 
eżatt.
L-użu ta’ terminu omonimu protett huwa 
awtorizzat biss jekk it-terminu omonimu 
protett wara huwa fil-fatt iddiffirenzjat 
biżżejjed mit-terminu tradizzjonali diġà 
protett, meta titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat 
trattament ugwali għall-produtturi 
kkonċernati u biex il-konsumatur ma jiġix 
ingannat.

Or. en
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Emenda 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Fi żmien xahrejn mid-data tal-
pubblikazzjoni tal-applikazzjoni mill-
Kummissjoni jew minn Stat Membru jew 
minn pajjiż terz, jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika u ġuridika li għandhom 
interess leġittimu jistgħu joġġezzjonaw 
għall-proposta ta' rikonoxximent billi 
jressqu talba ta' oġġezzjoni.

Or. en

Emenda 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Applikant jista' japplika għal 
approvazzjoni ta' modifika ta' terminu 
tradizzjonali, tal-lingwa indikata, tal-inbid 
jew l-inbejjed ikkonċernati jew tas-
sommarju tad-definizzjoni jew tal-
kondizzjonijeit tal-użu tat-terminu 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1f (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Il-Kummissjoni tista' abbażi ta' talba 
sustanzjata minn Stat Membru, pajjiż terz 
jew minn persuna fiżika jew ġuridika li 
jkollha interess, permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, tiddeċidi li tikkanċella 
l-protezzjoni ta' terminu tradizzjonali jekk 
ma tilħaqx id-definizzjoni stipulata fl-
Artikolu 89.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

Or. en

Emenda 1402
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 89a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89a
Kondizzjonijiet għall-użu ta' termini 

tradizzjonali
1. It-terminu li għandu jiġi protett għandu 
jkun jew:
(a) Fil-lingwa(i) uffiċjali jew fil-lingwa(i) 
reġjonali tal-istat Membru jew ta' pajjiż 
terz minn fejn joriġina t-terminu; jew
(b) fil-lingwa użata fil-kummerċ għal dan 
it-terminu.
2. It-terminu użat f’lingwa partikolari 
jirreferi għall-prodotti speċifiċi msemmija 
fl-Artikolu 69(1).
3. It-terminu għandu jiġi reġistrat bl-
ortografija oriġinali.

Or. fr
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Emenda 1403
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 89b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89b
Kondizzjonijiet ta' validità

1. Ir-rikonoxximent ta' terminu 
tradizzjonali għandu jiġi aċċettat jekk:
(a) It-terminu jikkonsisti biss:
(i) isem li tradizzjonalment jintuża fil-
kummerċ f’parti kbira tat-territorju tal-
Komunità jew tal-pajjiż terz ikkonċernat, 
biex jiddistingwi kategoriji speċifiċi tal-
prodotti tad-dwieli msemmijin fl-Artikolu
69(1); jew
(ii) isem rinomat użat tradizzjonalment fil-
kummerċ għall-inqas fit-territorju tal-
Istat Membru jew tal-pajjiż terz 
ikkonċernat, biex issir distinzjoni bejn il-
kategoriji speċifiċi ta’ prodotti tad-dielja 
msemmija fl-Artikolu 69(1);
(b) It-terminu għandu:
(i) Ma jkunx ġeneriku;
(ii) Ikun definit u regolat fil-leġiżlazzjoni 
ta' Stat Membru; jew
(iii) ikun soġġett għall-kundizzjonijiet ta’ 
użu kif ipprovdut fir-regoli applikabbli 
għall-produtturi tal-inbid fil-pajjiżi terzi 
kkonċernati, inklużi dawk li jaslu mill-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu (1), punt 
(a), "użu tradizzjonali" tfisser:
(a) minn tal-inqas ħames snin f'każijiet 
ta' termini reġistrati f'lingwa(i) msemmija 
fl-Artikolu 89(a), paragrafu (1)(a);
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(b) minn tal-inqas 15-il sena f'każijiet ta' 
termini reġistrati f'lingwa(i) msemmija fl-
Artikolu 89(a), paragrafu (1)(b);
3. Għall-finijiet tal-paragrafu (1), punt 
(b)(i), "ġeneriku" tfisser l-isem ta' 
terminu tradizzjonali li, għalkemm hu 
relatat ma' metodu speċifiku ta' 
produzzjoni jew metodu ta' maturazzjoni, 
jew ta' kwalità, kulur, tip ta' post, jew ta' 
element partikolari marbut mal-istorja ta' 
prodott tad-dwieli, sar isem komuni tal-
prodott tad-dwieli partikolari fl-Unjoni.
4. Il-kondizzjoni stipulata fil-paragrafu 
1(b) ta' dan l-Artikolu m'għandux 
japplika għat-termini tradizzjonali 
msemmija fl-Artikolu 89 punt (b).

Or. fr

Emenda 1404
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 89 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89c
Applikanti

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri jew tal-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi stabbiliti fil-pajjiżi terzi 
jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni 
b’applikazzjoni għal protezzjoni ta’ 
termini tradizzjonali skont l-Artikolu 89.
2. “Organizzazzjoni professjonali 
rappreżentattiva” tfisser organizzazzjoni 
ta’ produtturi jew assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li jkunu 
adottaw l-istess regolamenti, li joperaw 
f’żona tal-vitikultura partikolari jew 
f’bosta żoni ta’ vitikultura li jibbenefikaw 
minn denominazzjoni ta’ oriġini jew minn 
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indikazzjoni ġeografika, meta din tiġbor 
mill-inqas żewġ terzi tal-produtturi taż-
żona jew taż-żoni li jibbenefikaw minn 
denominazzjoni ta’ oriġini jew minn 
indikazzjoni ġeografika li topera fiha jew 
fihom u tkopri mill-inqas żewġ terzi tal-
produzzjoni ta’ dik iż-żona jew ta’ dawk 
iż-żoni. Organizzazzjoni professjonali 
rappreżentattiva tista’ tissottometti biss 
applikazzjoni għall-protezzjoni għall-
inbejjed li tipproduċi hi stess.

Or. fr

Emenda 1405
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 89d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89d
Proċedura ta' rikonoxximent

Il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni għar-
rifużjoni jew għar-rikonoxximent tat-
terminu tradizzjonali kkonċernat billi 
tibbaża ruħha fuq l-elementi li għandha. 
Għandha tikkunsidra jekk il-
kondizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 89, 
89a u 89b, jew stipulat fl-Artikolu 90a(3) 
jew l-Artikolu 90b, intlaħqux jew le.
Id-deċiżjoni dwar iċ-ċaħda għandha tiġi 
nnotifikata lill-persuna li toġġezzjona u 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru jew tal-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
professjonali rappreżentattiva stabbilita 
fil-pajjiż terz inkwistjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet essenzjali li jikkonċernaw termini tradizzjonali għandhom jiġu 
stipuati fl-att bażiku b'analoġija mad-dispożizzjonijiet jew id-denominazzjonijiet tal-orġini.
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Emenda 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi ta’ 
produtturi jew ta’ operaturi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tistabbilixxi dan li ġej:

imħassar

(a) l-applikanti li jistgħu japplikaw għall-
protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali;
(b) il-kondizzjonijiet għall-validità ta’ 
applikazzjoni għal rikonoxximent ta’ 
terminu tradizzjonali;
(c) ir-raġunijiet għal oġġezzjoni għal 
rikonoxximent propost ta’ terminu 
tradizzjonali;
(d) il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
protezzjoni, ir-relazzjoni ma’ trademarks, 
termini tradizzjonali protetti, 
denominazzjonijiet ta’ oriġini jew 
indikazzjonijiet ġeografiċi, omonimi, jew 
ċerti ismijiet ta’ għeneb tal-inbid protetti;
(e) ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni ta’ 
terminu tradizzjonali;
(f) id-data ta’ sottomissjoni ta’ 
applikazzjoni jew talba;
(g) il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti 
fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali, 
inkluż skrutinju mill-Kummissjoni, 
proċeduri ta’ oġġezzjoni u l-proċeduri 
dwar kanċellazzjoni u modifika.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Ma naqblux mal-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati 
huma koperti minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-
bżonn ta' applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009.

Emenda 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-applikanti li jistgħu japplikaw għall-
protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma elementi essenzjali li għandhom jiġu trattati fl-att leġiżlattiv bażiku.

Emenda 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-raġunijiet għal oġġezzjoni għal 
rikonoxximent propost ta’ terminu 
tradizzjonali;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma elementi essenzjali li għandhom jiġu trattati fl-att leġiżlattiv bażiku.
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Emenda 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
protezzjoni, ir-relazzjoni ma’ trademarks, 
termini tradizzjonali protetti, 
denominazzjonijiet ta’ oriġini jew 
indikazzjonijiet ġeografiċi, omonimi, jew 
ċerti ismijiet ta’ għeneb tal-inbid protetti;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma elementi essenzjali li għandhom jiġu trattati fl-att leġiżlattiv bażiku.

Emenda 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni ta’ 
terminu tradizzjonali;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn huma elementi essenzjali li għandhom jiġu trattati fl-att leġiżlattiv bażiku.

Emenda 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi 
terzi, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tadotta l-kondizzjonijiet li 
bihom termini tradizzjonali jistgħu 
jintużaw fuq prodotti minn pajjiżi terzi u 
tipprovdi għal derogi mill-Artikolu 89.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux mal-kontenut ta' dan l-Artikolu, peress li l-parti l-kbira tas-suġġetti regolati 
huma koperti minn atti ta' implimentazzjoni – b'kunsiderazzjoni tal-ambitu tagħhom u tal-
bżonn ta' applikazzjoni uniformi fl-Istati Membri kollha – u għaldaqstant huma diġà definiti 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 607/2009.

Emenda 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B'kunsiderazzjoni tal-bżonn li jiġu 
żgurati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tal-produtturi jew tal-operaturi, il-
Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni tadotta regoli dwar:
(a) l-applikanti li jistgħu japplikaw għall-
protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali;
(b) il-kondizzjonijiet għall-validità ta’ 
applikazzjoni għal rikonoxximent ta’ 
terminu tradizzjonali;
(c) ir-raġunijiet għal oġġezzjoni għal 
rikonoxximent propost ta’ terminu 
tradizzjonali;
(d) il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
protezzjoni, ir-relazzjoni ma’ trademarks, 
termini tradizzjonali protetti, 
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denominazzjonijiet ta’ oriġini jew 
indikazzjonijiet ġeografiċi, omonimi, jew 
ċerti ismijiet ta’ għeneb tal-inbid protetti;
(e) ir-raġunijiet għall-kanċellazzjoni ta’ 
terminu tradizzjonali;
(f) id-data ta’ sottomissjoni ta’ 
applikazzjoni jew talba;
(g) il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti 
fir-rigward ta’ applikazzjoni għall-
protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali, 
inkluż skrutinju mill-Kummissjoni, 
proċeduri ta’ oġġezzjoni u l-proċeduri 
dwar kanċellazzjoni u modifika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-Artikolu preċedenti.

Emenda 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. B'kunsiderazzjoni tal-ispeċifitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi 
terzi, il-Kummissoni tista', permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni, tadotta 
kondizzjonijiet li skonthom termini 
tradizzjonali jistgħu jintuża għal prodotti 
minn pajjiżi terzi u tista' tipprovdi derogi 
mill-Artikolu 89.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-Artikolu preċedenti.
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Emenda 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) indikazzjoni tas-sustanzi miz-zokkor 
użati biex jiżdied il-kontenut tal-alkoħol 
fl-inbejjed.

Or. it

Emenda 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-punt(ga) tal-paragrafu 
1, l-indikazzjoni tista' ma tkunx inkluża 
fil-każijiet li ġejjin:
(a) għall-inbejjed spumanti u nbejjed 
semi-frizzanti miksub minn taħlit ta' 
nbejjed prodotti mingħajr iż-żieda ta' 
kwalunkwe sustanza ta' zokkor;
(b) għall-prodotti tad-dwieli li għalihom 
intużaw sustanzi ta' zokkor, u fejn dan 
tal-aħħar joriġinaw biss mill-għeneb.

Or. it


