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Emenda 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri għar-riżoluzzjoni ta’ problemi 
speċifiċi

Miżuri għar-riżoluzzjoni ta' problemi 
prattiċi speċifiċi

Or. en

Emenda 2096
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi speċifiċi. Dawk il-
miżuri jistgħu jidderogaw mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament biss 
sa kemm ikun strettament neċessarju u 
għall-perjodu li jkun strettament 
neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti ddelegati, li huma 
kemm neċessarji kif ukoll ġustifikabbli 
f'emerġenza, sabiex tirriżolvi problemi 
speċifiċi. Dawk l-atti delegati jistgħu 
jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament biss sa kemm ikun strettament 
neċessarju u għall-perjodu li jkun 
strettament neċessarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-urġenza ma għandhiex tkun raġuni għan-nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli stipulati fit-
Trattat ta' Lisbona. Dan l-Artikolu, li għandu l-għan li jirriżolvi problemi speċifiċi, jista' 
jkollu konsekwenzi politiċi estensivi, u l-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew għaldaqstant 
hi essenzjali. 
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Emenda 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi speċifiċi. Dawk il-
miżuri jistgħu jidderogaw mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament biss 
sa kemm ikun strettament neċessarju u 
għall-perjodu li jkun strettament 
neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
miżuri ta’ emerġenza meħtieġa u 
ġustifikabbli biex tirriżolvi problemi 
speċifiċi. Dawk il-miżuri jistgħu 
jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u mid-dispożizzjonijiet tar-
regolamenti l-oħrajn li jiggvernaw il-
politika agrikola komuni sabiex jirriżolvu 
problemi speċifiċi, iżda biss sa kemm ikun 
strettament neċessarju u għall-perjodu li 
jkun strettament neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tittieħed azzjoni rapida u urġenti bl-użu tal-atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi speċifiċi. Dawk il-
miżuri jistgħu jidderogaw mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament biss 
sa kemm ikun strettament neċessarju u 

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi speċifiċi. Dawk il-
miżuri jistgħu japplikaw għall-prodotti 
agrikoli l-oħrajn kollha ħlief dawk 
elenkati fis-Sezzjoni 2 tal-Parti XXIV tal-
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għall-perjodu li jkun strettament 
neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

Anness I. Dawk il-miżuri jistgħu 
jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament biss sa kemm ikun strettament 
neċessarju u għall-perjodu li jkun 
strettament neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tfittex li tinkludi l-prodotti agrikoli kollha, inkluż il-patata u l-
laħam taż-żiemel li qabel ma kienux regolati fl-OKS.

Emenda 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi speċifiċi. Dawk il-
miżuri jistgħu jidderogaw mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament biss 
sa kemm ikun strettament neċessarju u 
għall-perjodu li jkun strettament 
neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri ta’ 
emerġenza meħtieġa u ġustifikabbli biex 
tirriżolvi problemi prattiċi speċifiċi. Dawk 
il-miżuri jistgħu jidderogaw mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament biss 
sa kemm ikun strettament neċessarju u 
għall-perjodu li jkun strettament 
neċessarju. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2

Or. en

Emenda 2100
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex tirriżolvi problemi speċifiċi, għal 
raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati kif xieraq,
il-Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 162(3).

2. Għal raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati 
imperattivi, relatati mal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
jkollha s-setgħa li tadotta immedjatament 
atti delegati applikabbli skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 55a.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-urġenza ma għandhiex tkun raġuni għan-nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli stipulati fit-
Trattat ta' Lisbona. Dan l-Artikolu, li għandu l-għan li jirriżolvi problemi speċifiċi, jista' 
jkollu konsekwenzi politiċi estensivi, u l-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew għaldaqstant 
hi essenzjali. 

Emenda 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex tirriżolvi problemi speċifiċi, għal 
raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati kif xieraq, 
il-Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 162(3).

2. Biex tirriżolvi problemi speċifiċi, għal 
raġunijiet ta’ urġenza ġustifikati u 
imperattivi kif xieraq, il-Kummissjoni 
għandha tadotta immedjatament atti ta’ 
implimentazzjoni applikabbli skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 162(3).

Or. es

Emenda 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 156 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn il-Kummissjoni, taġixxi bi qbil 
mal-Artikolu 156, tintroduċi appoġġ 
għall-operaturi f'settur partikolari, il-
finanzjament tal-UE jista' jiġi miżjud 
mill-fondi ta' ugwaljanza stipulati fl-
Artikolu 109c. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta' att delegat, l-
ammont permissibbli ta' żidiet b'rabta 
mal-appoġġ tal-UE. L-Istati Membri 
jistgħu jirrestrinġu l-eliġibilità għall-
appoġġ tal-UE lil operaturi li 
jipparteċipaw f'fond ta' ugwaljanza.

Or. fr

Emenda 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex isolvu żbilanċ 

qawwi fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib

1. F’każ ta’ żbilanċ qawwi fis-suq tal-
ħalib jew tal-prodotti tal-ħalib, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li talloka 
appoġġ għall-produtturi tal-ħalib li 
jnaqqsu b’mod fakultattiv l-produzzjoni 
tagħhom b’tal-anqas 5% meta mqabbla 
mal-istess perjodu u tal-anqas għal 
perjodu ta’ 3 xhur li jista’ jiġġedded.
2. Bi tħejjija għall-abolizzjoni ta' kwoti 
tal-ħalib wara l-2015, il-miżuri li ġejjin 
għandhom jitqiesu bħala tnaqqis fil-
produzzjoni skont il-kondizzjonijiet 
stipulati mill-Kummissjoni b'segwitu 
għall-paragrafu 4, jew bħala forma ta' 
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irtirar mis-suq.
(a) il-provvista ta' ħalib, mingħajr ħlas lil 
organizzazzjonijiet ta' karità.
(b) it-trasferiment ta' kwoti tal-ħalib bejn 
l-Istati Membri permezz ta' ftehimiet 
bilaterali.
(c) l-esportazzjoni diretta tal-ħalib u ta' 
prodotti tal-ħalib lil pajjiżi terzi.
3. L-appoġġ tal-Unjoni għandu jingħata 
mat-twettiq ta' valutazzjoni tal-impatt li 
tivvaluta l-vijabilità li l-Istati Membri 
jitħallew jittrattaw il-ħalib barra mill-
kwota bħala l-ewwel produzzjoni ta' ħalib 
tas-sena ta' wara.
4. Matul il-perjodu stipulat fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti 
tal-impriżi li jkunu implimentaw din is-
sistema skont it-termini tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, 
jibbenefikaw l-ewwel minn miżuri ta’ 
intervent fis-suq stipulati fir-Titolu I tal-
Parti II, li jsiru fis-suq tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib.
5. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi garantit 
funzjonament effikaċi u adattat għal dan 
il-mekkaniżmu, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tistabbilixxi:
(a) l-ammont ta’ appoġġ u ta’ imposta 
msemmi fil-paragrafu 1;
(b) il-kriterji li għandhom jiġu rispettati 
biex wieħed ikun eliġibbli biex jibbenefika 
mill-appoġġ;
(c) il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
attivazzjoni ta’ dan il-mekkaniżmu;
(d) il-kundizzjonijiet li bihom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet ta’ karità msemmija 
fil-paragrafu 2 sabiex dawn jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi evitata l-impożizzjoni ta' taxxi fuq bdiewa produttivi li qegħdin iħejju għal suq 
liberalizzat.

Emenda 2104
Elisabeth Jeggle;

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex isolvu żbilanċ 

qawwi fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib

1. F’każ ta’ żbilanċ qawwi fis-suq tal-
ħalib jew tal-prodotti tal-ħalib, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li talloka 
appoġġ għall-produtturi tal-ħalib li 
jnaqqsu b’mod fakultattiv l-produzzjoni 
tagħhom b’tal-anqas 5% meta mqabbla 
mal-istess perjodu u tal-anqas għal 
perjodu ta’ tliet xhur li jista’ jiġġedded.
Meta tagħti għajnuna bħal din, il-
Kummissjoni għandha ukoll timponi 
imposta fuq il-produtturi tal-ħalib li jżidu 
l-produzzjoni tagħhom tul l-istess perjodu 
u bl-istess proporzjon.
Il-Kummissjoni għandha tattiva l-
mekkaniżmu meta jintlaħaq il-prezz ta' 
EUR 0.24/litru.
2. Il-provvista ta' ħalib, mingħajr ħlas, lil 
organizzazzjonijiet ta' karità tista' titqies li 
tikkostitwixxi tnaqqis fil-produzzjoni bi 
qbil mal-kondizzjonijiet stipulati mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4.
3. Matul il-perjodu msemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti 
tal-impriżi li jkunu implimentaw din is-
sistema skont it-termini tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, 
jibbenefikaw l-ewwel minn miżuri ta’ 
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intervent fis-suq stipulati fir-Titolu I tal-
Parti II, li jsiru fis-suq tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib.
4. Sabiex jiġi garantit funzjonament 
effikaċi u adattat għal dan il-
mekkaniżmu, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tistabbilixxi:
(a) l-ammont ta’ appoġġ u ta’ imposta 
imsemmi fil-paragrafu 1;
(b) il-kriterji li jiggvernaw l-eliġibilità 
għall-għajnuna;
(c) il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
attivazzjoni ta’ dan il-mekkaniżmu;
(d) il-kundizzjonijiet li bihom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet ta’ karità msemmija 
fil-paragrafu 2 sabiex dawn jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu passi biex ikun żgurat li l-mekkaniżmu deskritt hawnhekk jiġi attivat 
qabel ma jseħħu l-intervent u l-ħżin.

Emenda 2105
Marc Tarabella;

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex isolvu żbilanċ 

qawwi fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib

1. F’każ ta’ żbilanċ qawwi fis-suq tal-
ħalib jew tal-prodotti tal-ħalib, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li talloka 
appoġġ għall-produtturi tal-ħalib li 
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jnaqqsu b’mod fakultattiv l-produzzjoni 
tagħhom b’tal-anqas 5% meta mqabbla 
mal-istess perjodu u tal-anqas għal 
perjodu ta’ 3 xhur li jista’ jiġġedded. Meta 
tagħti għajnuna bħal din, il-Kummissjoni 
għandha ukoll timponi imposta fuq il-
produtturi tal-ħalib li jżidu l-produzzjoni 
tagħhom tul l-istess perjodu u bl-istess 
proporzjon.
2. Il-provvista ta' ħalib, mingħajr ħlas, lil 
organizzazzjonijiet ta' karità tista' titqies li 
tikkostitwixxi tnaqqis fil-produzzjoni bi 
qbil mal-kondizzjonijiet stipulati mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4.
3. Matul il-perjodu stipulat fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti 
tal-impriżi li jkunu implimentaw din is-
sistema skont it-termini tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, 
jibbenefikaw l-ewwel minn miżuri ta’ 
intervent fis-suq stipulati fir-Titolu I tal-
Parti II, li jsiru fis-suq tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib.
4. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi garantit 
funzjonament effikaċi u adattat għal dan 
il-mekkaniżmu, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tistabbilixxi:
(a) l-ammont ta’ appoġġ u ta’ imposta 
msemmi fil-paragrafu 1;
(b) il-kriterji li għandhom jiġu rispettati 
biex wieħed ikun eliġibbli biex jibbenefika 
mill-appoġġ;
(c) il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
attivazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dan 
il-mekkaniżmu;
(d) il-kundizzjonijiet li bihom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet ta’ karità msemmija 
fil-paragrafu 2 jistgħu jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-użu ta' tnaqqis fakultattiv tal-produzzjoni u imposti fuq il-produtturi li jżidu l-produzzjoni 
tagħhom ma għandux ikun possibbli biss fl-eventwalità ta' kriżi tas-suq. Din il-possibilità 
għandha tkun disponibbli għall-Għodda Ewropea għas-Sorveljanza tal-Prezz tal-Ikel bħala 
mezz kontinwu ta' aġġustament ta' volumi fuq is-suq.

Emenda 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex isolvu żbilanċ 

qawwi fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib

1. F’każ ta’ żbilanċ qawwi fis-suq tal-
ħalib jew tal-prodotti tal-ħalib, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li talloka 
appoġġ għall-produtturi tal-ħalib li 
jnaqqsu b’mod fakultattiv l-produzzjoni 
tagħhom b’tal-anqas 5% meta mqabbla 
mal-istess perjodu u tal-anqas għal 
perjodu ta’ 3 xhur li jista’ jiġġedded. Fl-
għoti ta' din it-tip ta' għajnuna, il-
Kummissjoni għandha timponi l-
kondizzjonijiet li jiggvernaw il-ħlas lura 
tal-għajnuna f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità flimkien ma' kwalunkwe 
interess dovut skont ir-regoli rilevanti fis-
seħħ.
2. Il-provvista ta' ħalib, mingħajr ħlas, lil 
organizzazzjonijiet ta' karità tista' titqies li 
tikkostitwixxi tnaqqis fil-produzzjoni bi 
qbil mal-kondizzjonijiet stipulati mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4.
3. Matul il-perjodu stipulat fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti 
tal-impriżi li jkunu implimentaw din is-
sistema skont it-termini tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, 
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jibbenefikaw l-ewwel minn miżuri ta’ 
intervent fis-suq stipulati fir-Titolu I tal-
Parti II, li jsiru fis-suq tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib.
4. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi garantit 
funzjonament effikaċi u adattat għal dan 
il-mekkaniżmu, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 biex tistabbilixxi:
(a) l-ammont ta' għajnuna u ta' interessi 
li għandhom jitħallsu f'każ ta' non-
konformità msemmija fil-paragrafu 1;
(b) il-kriterji li għandhom jiġu rispettati 
biex wieħed ikun eliġibbli biex jibbenefika 
mill-appoġġ;
(c) il-kundizzjonijiet speċifiċi ta’ 
attivazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ dan 
il-mekkaniżmu;
(d) il-kundizzjonijiet li bihom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet ta’ karità msemmija 
fil-paragrafu 2 jistgħu jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B'żieda mal-impożizzjoni ta' imposta fuq il-produtturi li jżidu l-produzzjoni tagħhom, aħna 
tal-fehma li flimkien mal-għajnuna, jenħtieġ ukoll li jkunu stabbiliti l-kondizzjonijiet u l-
interessi dovuti f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-impenji għat-tnaqqis tal-produzzjoni.

Emenda 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri li jindirizzaw żbilanċi qawwija fis-
suq tal-ħalib u ta' prodotti tal-ħalib jista' 
jirrikjedi tnaqqis fil-produzzjoni, b'appoġġ 
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finanzjarju mill-Istati Membri u/jew mill-
Kummissjoni tal-UE, għall-produtturi 
effettwati mit-tnaqqis.
F'xi każijiet jista' jkun hemm imposta fuq 
il-produtturi fejn il-livelli ta' produzzjoni 
jkunu żdiedu lilhinn mill-espansjoni fit-
talba globali għall-ħalib u għall-prodotti 
tal-ħalib.
Dawn il-miżuri ma għandhomx jiġu 
introdotti meta jirriżultaw żbilanċi 
qawwija minn avvenimenti eċċezzjonali u 
mhux mistennija.

Or. en

Emenda 2108
Herbert Dorfmann;

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Sabiex ikun żgurat l-iżvilupp razzjonali 
ta'agrikoltura fuq il-muntanji u l-għoljiet, 
u b'hekk ikun żgurat standard ta' 
għajxien ġust għall-produtturi tal-ħalib 
f'żoni muntanjużi, organizzazzjonijiet ta' 
produtturi rikonoxxuti f'żoni ta' muntanji 
u għoljiet , sa mit-30 ta' April 2014, 
jistgħu, b'kunsiderazzjoni tal-elementi 
speċifiċi ta' dawn iż-żoni, jissottomettu 
programmi operattivi biex itejbu l-marġini 
ta' profitt ta' dawn il-produtturi.   L-
assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għandha tkun limitata għal 4.1 % tal-
valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ 
kull organizzazzjoni tal-produtturi. 
Madankollu, din il-perċentwali tista’ 
tiżdied għal 4.6 % tal-valur tal-
produzzjoni mqiegħda fis-suq bil-
kundizzjoni li l-ammont li jkun aktar 
minn 4.1 % tal-valur tal-produzzjoni 
mqiegħda fis-suq jintuża biss għal miżuri 
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ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ kriżijiet.

Or. it

Emenda 2109
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 157 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri biex jitrattaw prattiki 
kummerċjali inġusti tul il-katina agrikola 
u ta' provvista tal-ikel u biex joħolqu 
skrutinju pubbliku adegwat fuq il-post li 
jivverifika jekk l-operaturi ekonomiċi 
humiex qegħdin jikkonformaw ma' dawk 
il-miżuri. L-Istati Membri għandhom 
iressqu rapport annwali dwar l-
applikazzjoni u r-riżultati ta' dawn il-
miżuri.

Or. es

Emenda 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 157 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) in-natura u t-tip tal-informazzjoni li 
trid tiġi nnotifikata;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tan-natura u t-tip ta' informazzjoni li trid tiġi nnotifikata hi kwistjoni ta' 
implimentazzjoni peress li ma toħroġx minn element ewlieni tal-att bażiku. Effettivament din 
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hi deċiżjoni purament amministrattiva li għandha tittieħed permezz ta' att ta' implimentazzjoni 
minn kumitat ta' verifika. Bħala att delegat hi ambigwa wisq.

Emenda 2111
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 157 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) arranġamenti għall-immaniġġjar tal-
informazzjoni li trid tiġi nnotifikata, kif 
ukoll regoli dwar kontenut, forma, waqt, 
frekwenza u skadenzi tan-notifiki;

Or. de

Emenda 2112
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 157 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) arranġamenti għall-immaniġġjar tal-
informazzjoni li trid tiġi nnotifikata, kif 
ukoll regoli dwar kontenut, forma, waqt, 
frekwenza u skadenzi tan-notifiki;

imħassar

Or. de

Emenda 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 157 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) in-natura u t-tip tal-informazzjoni li 
trid tiġi nnotifikata;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tikkonforma t-test mal-emenda relatata mal-Artikolu 157(2).

Emenda 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2016, l-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 15a, flimkien ma kwalunkwe 
proposta adegwata biex ikun ikkonvertit 
f'wieħed mit-tipi ta' għajnuna msemmija 
fl-Artikolu 16.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li l-Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' evalwazzjoni dwar jekk 
din l-għajnuna obbligatorja għandhiex tinżamm jew jekk għandhiex issir volontarja.

Emenda 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2018, dwar l-iżviluppi tas-suq 
fis-settur tal-laħam tal-fenek, b'enfasi 
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partikolari fuq l-applikazzjoni ta' regoli 
ġodda relatati ma' dak is-settur (Artikoli 
16, 112 u 156), tendenzi ta' konsum, u n-
numru ta' azjendi agrikoli, speċjalment 
f'żoni rurali; dan ir-rapport jista' jkun 
akkompanjat bi proposti adegwati, kif 
xieraq;

Or. es

Emenda 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2016, il-valutazzjoni tal-
għajnuna msemmija fl-Artikolu 15a, 
flimkien ma kwalunkwe proposta 
adegwata biex ikun ikkonvertit f'wieħed 
mit-tipi ta' għajnuna msemmija fl-
Artikolu 16.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt dwar il-volontarjetà tal-għajnuna għall-ħżin privat tal-butir.

Emenda 2117
Izaskun Bilbao Barandica;

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2018, il-valutazzjoni tal-operat 
u effikaċja tal-għodod ta' immaniġġjar 
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tas-suq, b'mod partikolari fir-rigward tal-
Artikoli 10 sa 17a, u l-konsistenza 
tagħhom mal-objettiv ta' żgurar tad-
disponibilità ta' provvisti bi qbil mal-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dan 
l-istudju għandu jiġi ppreżentat lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
flimkien mal-proposti leġiżlattivi meħtieġa 
biex tkun stabbilita strateġija mifruxa 
mal-UE biex tiġi assigurata d-
disponibilità ta' provvisti għall-
popolazzjoni tal-UE.

Or. es

Emenda 2118
Britta Reimers;

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kull tliet snin wara l-2013 dwar l-
eċċezzjonijiet mill-objettivi tal-PAK 
rigward il-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikoli 144 u 145;

Or. en

Emenda 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2015 dwar l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni tas-suq fis-setturi taċ-ċanga u 
l-vitella, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż, laħam tal-majjal, laħam tat-
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tiġieġ u laħam tal-fenek, ross, ġwies 
imnixxef, tabakk mhux maħdum, frott u 
ħaxix, u żejt taż-żebbuġa u tal-inbid, u 
b'mod partikolari dwar l-applikazzjoni 
possibbli għal dawn is-setturi ta' miżuri 
msemmija fl-Artikoli 104 sa 107 ta' dan 
ir-Regolament.

Or. es

Emenda 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mit-30 ta' 
Settembru 2013, flimkien mal-proposti 
leġiżlattivi adegwati, il-ħolqien ta' skema 
semplifikata għal termini riżervati 
volontarji bi qbil mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 67d ta' dan ir-
Regolament, fis-settur taċ-ċanga u tal-
vitella. Dan ir-rapport għandu jkopri l-
qafas attwali għal tikkettar fakultattiv, kif 
ukoll termini adegwati fir-rigward tat-
trobbija, produzzjoni u tmigħ li jistgħu 
jżidu l-valur fis-settur taċ-ċanga u tal-
vitella.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar fakultattiv hu meqjus bħala essenzjali fis-settur taċ-ċanga u tal-vitella. Għal din ir-
raġuni, il-proposta li qed issir bħala parti mir-rieżami tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
għall-abolizzjoni ta' tikkettar fakultattiv għandha titwaqqa' u minflok għandha tkun stabbilita 
skema fakultattiva ta' termini riżervati permezz ta' standards ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2014, dwar il-fattibilità tal-
introduzzjoni ta' regoli ta' 
kummerċjalizzazzjoni speċifiċi għall-
prodotti li ġejjin:
- laħam tal-majjal;
- laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż.
Dan ir-rapport għandu jiddeskrivi d-
dispożizzjonijiet rilevanti li l-Kummissjoni 
beħsiebha tipproponi permezz ta' atti 
delegati.

Or. fr

Emenda 2122
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hi emenda teknika li tiżgura konsistenza mal-premessa (emenda 43 tal-MPE Dantin) li 
tagħmel referenza għal Lulju.  Lulju ikun aktar adegwat peress li jaħbat lejn tmiem il-
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kampanja (li ttawwal minn Ottubru sa Settembru) u jiżgura li l-Kummissjoni jkollha aktar 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-suq li fuqha għandha tibbaża l-valutazzjoni tagħha

Emenda 2123
Robert Sturdy;

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. en

Emenda 2124
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. pl
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Emenda 2125
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. fr

Emenda 2126
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Emenda teknika fl-interess li jkun hemm konsistenza akbar mal-Premessa 84b (Emenda 43 
proposta mir-rapporteur), li tistipula li r-rapport għandu jitressaq sa Lulju 2018. Dik id-data 
hi aktar xierqa minn Jannar 2018 peress li tqarreb aktar it-tmiem tas-sena kummerċjali 
(Ottubru sa Settembru) u għaldaqstant il-Kummissjoni jkollha aktar informazzjoni biex 
fuqhom issejjes l-analiżi tagħha tas-sitwazzjoni tas-suq.

Emenda 2127
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-1 ta' Lulju 2018 dwar l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-
zokkor, dwar il-mezzi adegwati ta' 
konsolidazzjoni tas-settur, il-valutazzjoni 
tal-konsegwenzi u tal-fattibilità tas-
sospensjoni tas-sistema ta' kwoti attwali u 
dwar il-futur tas-settur wara l-2020, 
b'attenzjoni partikolari għal bżonn li 
tinżamm sistema kontrattwali ġusta u 
sistema ta' dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimkien ma' kwalunkwe proposta 
adegwata;

Or. fr

Emenda 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2018, dwar l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-zokkor, 
b'mod partikolari dwar l-applikazzjoni 
possibbli ta' miżuri msemmija fl-Artikoli 



AM\909523MT.doc 25/94 PE494.489v01-00

MT

104 sa 107 b'segwitu tat-tmiem tas-
sistema ta' kwoti ta' produzzjoni.

Or. es

Emenda 2129
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-31 ta' Diċembru 2013 dwar l-
iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur 
taz-zokkor.

Or. en

Emenda 2130
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ta' kull sena dwar il-kompetittività u 
s-sostenibilità tas-suq fi ħdan il-
produzzjoni agrikola u l-katina agrikola u 
tal-ikel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Riżoluzzjonijiet u dikjarazzjonijiet differenti tal-PE għamluha ċara li l-kompetittività u s–
sostenibilità tal-produzzjoni agrikola tiddependi b'mod assolut fuq il-fatt li ma jkun hemm l-
ebda prattika kummerċjali inġusta fil-katina agrikola u ta' provvista tal-ikel. It-tisħiħ tal-
qawwa tal-produtturi ikun inutli jekk ikun hemm ostakoli kontra l-kompetizzjoni u jekk ikun 
hemm nuqqas ta' trattament ta' prattiki kummerċjali inġusti mill-perspettiva tal-katina 
agrikola u ta' provvista tal-ikel.
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Emenda 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2017, dwar l-iżvilupp tal-ħalib 
u tas-suq ta' prodotti tal-ħalib, u jekk 
xieraq, dwar il-miżuri li għandhom 
jittieħdu bil-għan li s-sistema tal-kwoti 
titneħħa b'mod gradwali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jikkonforma t-test mal-proposta għaż-żamma tas-sistema ta' kwoti tal-ħalib.

Emenda 2132
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sal-31 ta' Diċembru 2013 dwar l-
iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq fis-settur 
tal-inbid.

Or. en

Emenda 2133
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 158 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. pt

Emenda 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 158a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 158a
Notifiki fis-settur tal-etanol

1. Fir-rigward ta' prodotti tas-settur tal-
etanol, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni li ġejja:
(a) il-produzzjoni ta’ etanol ta’ oriġini 
agrikola mfissra bħala ettolitri ta’ alkoħol 
pur, maqsuma skont il-prodott użat għall-
produzzjoni tal-alkoħol;
(b) il-volum ta’ etanol ta’ oriġini agrikola 
mneħħi, mfisser bħala ettolitri ta’ alkoħol 
pur, maqsum skont is-settur tad-
destinazzjoni;
(c) il-ħażniet tal-etanol ta’ oriġini 
agrikola disponibbli fl-Istat Membru fi 
tmiem is-sena ta’ qabel;
(d) il-produzzjoni mbassra għas-sena 
attwali.
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Ir-regoli għan-notifika ta’ din l-
informazzjoni u, b’mod partikulari, il-
frekwenza tan-notifiki u d-definizzjoni 
tas-setturi tad-destinazzjoni għandhom 
jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni.
2. Abbażi tal-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 u ta’ kwalunkwe 
informazzjoni oħra disponibbli, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni mingħajr l-għajnuna 
tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 323(1), 
tfassal bilanċ tal-Unjoni għas-suq fl-
etanol ta’ oriġini agrikola għas-sena ta’ 
qabel u bilanċ stmat għas-sena attwali.
Il-bilanċ tal-Unjoni għandu jinkludi wkoll 
informazzjoni dwar l-etanol ta’ oriġini 
mhux agrikola. Il-kontenut preċiż u l-
mezzi ta’ ġbir tat-tali informazzjoni 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni.
Għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, 
“etanol ta’ oriġini mhux agrikola” 
għandha tfisser prodotti li jaqgħu fi ħdan 
il-kodiċijiet tan-NM bin-numri 2207, 
2208 90 91 u 2208 90 99 li ma jinkisbux 
minn prodott agrikolu speċifiku mniżżel 
fl-Anness I għat-Trattat.
3. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-
Istati Membri bil-bilanċi msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 2135
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet 
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fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għall-miżuri li dan ir-
Regolament japplika għalihom għas-sena 
jew snin li għalihom ikun meħtieġ l-
appoġġ addizzjonali u li huma 
implimentati f'ċirkostanzi li jmorru lil 
hinn mill-iżviluppi normali tas-suq.

fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għal nefqa skont il-
Kapitolu I ta' din il-Parti għas-sena jew 
snin li għalihom ikun meħtieġ l-appoġġ 
addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament mir-riżerva tal-kriżi għandu jkun biss għall-mekkaniżmi stipulati fl-Artikoli 
154-156 tal-OKS unika dwar miżuri eċċezzjonali.

Emenda 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet 
fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għall-miżuri li dan ir-
Regolament japplika għalihom għas-sena 
jew snin li għalihom ikun meħtieġ l-
appoġġ addizzjonali u li huma implimentati 
f'ċirkostanzi li jmorru lil hinn mill-
iżviluppi normali tas-suq.

Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet 
fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għan-nefqa skont il-
Kapitoli I ta' din il-Parti għas-sena jew 
snin li għalihom ikun meħtieġ l-appoġġ 
addizzjonali u li huma implimentati 
f'ċirkostanzi li jmorru lil hinn mill-
iżviluppi normali tas-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament mir-riżerva tal-kriżi għandu jkun biss għall-mekkaniżmi stipulati fl-Artikoli 
154-156 tal-OKS unika dwar miżuri eċċezzjonali. Dawn il-miżuri ma jnaqqsux il-kapaċità tal-
Kummissjoni li tirrejaġixxi għal kriżi iżda jiżguraw li kwalunkwe fond jintuża għal miżuri li 
jmorru lil hinn mill-immaniġġjar normali tas-suq stipulati f'partijiet oħra tal-OKS unika.

Emenda 2137
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet 
fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għall-miżuri li dan ir-
Regolament japplika għalihom għas-sena 
jew snin li għalihom ikun meħtieġ l-
appoġġ addizzjonali u li huma implimentati 
f'ċirkostanzi li jmorru lil hinn mill-
iżviluppi normali tas-suq.

Il-fondi trasferiti mir-Riżerva għall-kriżijiet 
fis-settur agrikolu skont il-kundizzjonijiet u 
l-proċedura msemmija fil-paragrafu 14 tal-
Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod għandu 
jsir disponibbli għall-miżuri li dan ir-
Regolament japplika għalihom għas-sena 
jew snin li għalihom ikun meħtieġ l-
appoġġ addizzjonali u li huma implimentati 
f'ċirkostanzi li jmorru lil hinn mill-
iżviluppi normali tas-suq, jew fl-
eventwalità li l-prezzijiet ta' referenza, kif 
stipulati fl-Artikolu 7(2), jindikaw żieda 
sostanzjali fl-ispejjeż ta' produzzjoni.

Or. fr

Emenda 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddeffinixxi l-
kondizzjonijiet li skonthom għandu jkun 
stabbilit li jkun hemm "kriżi severa tas-
suq" u li twassal għall-adozzjoni ta' 
miżuri eċċezzjonali b'żieda mal-miżuri ta' 
immaniġġjar pubbliċi u privati normali u 
d-disponibilità awtomatika ta' fondi mir-
riżerva għall-kriżi.

Or. es

Emenda 2139
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, il-fondi għandhom 
jiġu trasferiti għall-infiq fl-ambitu ta’:

imħassar

(a) il-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II,
(b) il-Kapitolu VI tal-Parti III, u
(c) il-Kapitolu I ta’ din il-Parti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament mir-riżerva tal-kriżi għandu jkun biss għall-mekkaniżmi stipulati fl-Artikoli 
154-156 tal-OKS unika dwar miżuri eċċezzjonali.

Emenda 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, il-fondi għandhom 
jiġu trasferiti għall-infiq fl-ambitu ta’:

imħassar

(a) il-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II,
(b) il-Kapitolu VI tal-Parti III, u
(c) il-Kapitolu I ta’ din il-Parti.

Or. en

Emenda 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-Kapitolu VI tal-Parti III, u imħassar

Or. en

Emenda 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sezzjonijiet 3 u 4 tal-Kapitolu II tat-
Titolu I tal-Parti II.

Or. es

Emenda 2143
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sezzjonijiet 3 u 4 tal-Kapitolu II tat-
Titolu I tal-Parti II. 

Or. it

Emenda 2144
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sezzjonijiet 3 u 4 tal-Kapitolu II tat-
Titolu I tal-Parti II. 

Or. it

Emenda 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sezzjoni 3 tal-Kapitolu II tat-Titolu I 
tal-Parti II.

Or. es

Emenda 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, u b’deroga mit-tieni 
paragrafu ta' dan l-Artikolu, tiddeċiedi li 
t-trasferimenti ta’ fondi ma għandhomx 
isiru għal ċertu nfiq imsemmi fil-punt (b) 
ta’ dak il-paragrafu jekk it-tali nfiq ikun 
parti mill-immaniġġjar normali tas-suq. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament mir-riżerva tal-kriżi għandu jkun biss għall-mekkaniżmi stipulati fl-Artikoli 
154-156 tal-OKS unika dwar miżuri eċċezzjonali.

Emenda 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, u b’deroga mit-tieni 
paragrafu ta' dan l-Artikolu, tiddeċiedi li 
t-trasferimenti ta’ fondi ma għandhomx 
isiru għal ċertu nfiq imsemmi fil-punt (b) 
ta’ dak il-paragrafu jekk it-tali nfiq ikun 
parti mill-immaniġġjar normali tas-suq. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2

imħassar

Or. en
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Emenda 2148
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 159 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, u b’deroga mit-tieni 
paragrafu ta' dan l-Artikolu, tiddeċiedi li
t-trasferimenti ta’ fondi ma għandhomx 
isiru għal ċertu nfiq imsemmi fil-punt (b) 
ta’ dak il-paragrafu jekk it-tali nfiq ikun 
parti mill-immaniġġjar normali tas-suq.
Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

B'deroga mit-tieni paragrafu ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 160 sabiex it-trasferimenti ta’ 
fondi ma jsirux għal ċertu nfiq imsemmi 
fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu jekk it-tali 
nfiq ikun parti mill-immaniġġjar normali 
tas-suq.

Or. de

Emenda 2149
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 160 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-delegi ta’ setgħat msemmija f’dan ir-
Regolament għandhom ikunu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat ta’ żmien mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(2) Id-delegi ta’ setgħat msemmija f’dan ir-
Regolament għandhom ikunu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar il-mod li bih intużaw 
is-setgħat delegati sa mhux aktar tard 
minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu 
ta' ħames snin. Id-delegazzjoni tal-poteri 
għandha tiġi estiża għal perjodi ulterjuri 
ta' ħames snin jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill japprovaw estensjoni 
simili sa mhux aktar minn tliet xhur qabel 
it-tmiem ta' kull perjodu.
Għal dan il-għan il-Parlament Ewropew 
għandu jieħu deċiżjoni b'maġġoranza tal-
Membri tiegħu u l-Kunsill permezz ta' 
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maġġoranza kwalifikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jikkonferma b'mod attiv id-delegazzjoni tas-setgħat mogħtija 
lill-Kummissjoni u ma għandux jidħol fi ġlieda interna biex jirkupra il-prerogativi leġiżlattivi 
tiegħu.

Emenda 2150
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 160 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-delegi ta’ setgħat msemmija f’dan ir-
Regolament għandhom ikunu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat ta’ żmien mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(2) Id-delegi ta’ setgħat msemmija f’dan ir-
Regolament għandhom ikunu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar il-mod li bih intużaw is-setgħat 
delegati sa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames 
snin. Id-delegazzjoni tal-poteri għandha 
tiġi estiża taċitament għal perjodi ulterjuri 
ta' ħames snin jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill japprovaw estensjoni 
simili sa mhux aktar minn tliet xhur qabel 
it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. de

Emenda 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 162 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5(4), 
it-tielet subparagrafu tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tagħti ċertezza legali akbar lill-Istati Membri.

Emenda 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għandhom ikomplu 
japplikaw:

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 [...] 
għandhom ikomplu japplikaw:

Or. es

Emenda 2153
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għandhom ikomplu 
japplikaw:

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 [...] 
għandhom ikomplu japplikaw:

Or. en
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Emenda 2154
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għandhom ikomplu 
japplikaw:

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 [...] 
għandhom ikomplu japplikaw:

Or. fr

Emenda 2155
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għandhom ikomplu
japplikaw:

Madankollu, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 [...] 
għandhom ikomplu japplikaw:

Or. pl

Emenda 2156
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, id-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament 
(KE) Nru.. 1234/2007 u r-regoli ta' 
implimentazzjoni assoċjati kollha sa 
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zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015; tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fit-30 ta’ 
Settembru 2015; L-Artikolu 51 tar-
Regolament (KE) Nru. 1234/2007 għandu 
jieqaf japplika sa mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. fr

Emenda 2157
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, id-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament 
(KE) Nru.. 1234/2007 u r-regoli ta' 
implimentazzjoni assoċjati kollha sa 
tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fit-30 ta’ 
Settembru 2015;

Or. en

Emenda 2158
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur tal-inbid: fir-
rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu I tal-
Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-Parti 
II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, id-
dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament 
(KE) Nru.. 1234/2007 u r-regoli ta' 
implimentazzjoni assoċjati kollha sa 
tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fit-30 ta’ 
Settembru 2015;

Or. pl
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Emenda 2159
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2016/2017 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2017;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni b'sentejn tar-reġim ta' kwoti tiżgura implimentazzjoni faċli għas-settur. L-
estensjoni għandha tkun limitata għal sentejn, sabiex tikber il-kompetittività tas-settur taz-
zokkor.

Emenda 2160
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2016/2017 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2017;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni b'sentejn tar-reġim ta' kwoti tiżgura implimentazzjoni faċli għas-settur. L-
estensjoni għandha tkun limitata għal sentejn, sabiex tikber il-kompetittività tas-settur taz-
zokkor.
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Emenda 2161
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, Titolu 
I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 262 u l-
Parti II tal-Anness III sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, 
soġġett għal valutazzjoni tal-impatt mill-
Kummissjoni Ewropea, li tikkunsidra s-
swieq globali kemm tal-kannamiela u tal-
pitravi, Titolu I tal-Parti II, Artikoli 248, 
260 sa 262 u l-Parti II tal-Anness III sa 
tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fit-30 ta’ 
Settembru 2015, jew abbażi ta' ċirkostanzi 
addizzjonali ssottolinjati permezz tal-
valutazzjoni tal-impatt, sa mhux aktar 
tard minn tmiem l-2020 u għandha tkun 
akkompanjata mit-tmiem tat-tariffi ta' 
importazzjoni fuq il-kannamiela;

Or. en

Emenda 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dispożizzjonijiet relatati mas-
sistema ta’ limitazzjoni tal-produzzjoni 
tal-ħalib stabbilita fil-Kapitolu III tat-
Titolu I tal-Parti II, sal-
31 ta’ Marzu 2015;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' kwoti tal-ħalib attwali għandha tinżamm, mingħajr ma jkun hemm il-possibilità 
li tiżdied il-produzzjoni totali tal-ħalib fl-UE.
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Emenda 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) id-dispożizzjonijiet relatati mas-sistema 
ta’ limitazzjoni tal-produzzjoni tal-ħalib 
stabbilita fil-Kapitolu III tat-Titolu I tal-
Parti II, sal-31 ta’ Marzu 2015;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt għandu jitħassar sabiex it-test jikkonforma mas-sistema ta' kwoti tal-ħalib.

Emenda 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fir-rigward tas-settur tal-inbid: imħassar
i) l-Artikoli 82 sa 87 fir-rigward ta’ żoni 
msemmija fl-Artikolu 82(2) li ma jkunux 
għadhom inqalgħulhom id-dwieli u fir-
rigward ta’ żoni msemmija fl-
Artikolu 83(1) li ma kinux irregolarizzati 
sa kemm żoni tali jinqalgħulhom id-dwieli 
jew jiġu rregolarizzati,
ii) ir-reġim tranżizzjonali ta’ dritt ta’ 
tħawwil stabbilit fis-Subtaqsima II tat-
Taqsima V tal-Kapitolu III tat-Titolu I 
tal-Parti II, sal-31 ta’ Diċembru 2015, 
jew, sa kemm ikun meħtieġ biex jingħata 
effett lil kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 89(5) 
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tar-Regolament, sal-
31 ta’ Diċembru 2018;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali ta' drittijiet ta' koltivazzjoni tad-dwieli, kif ukoll il-limitu ta' produzzjoni 
massimu globali tal-UE għandhom jinżammu.

Emenda 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ir-reġim tranżizzjonali ta’ dritt ta’ 
tħawwil stabbilit fis-Subtaqsima II tat-
Taqsima V tal-Kapitolu III tat-Titolu I 
tal-Parti II, sal-31 ta’ Diċembru 2015, 
jew, sa kemm ikun meħtieġ biex jingħata 
effett lil kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 89(5) 
tar-Regolament, sal-
31 ta’ Diċembru 2018;

imħassar

Or. fr

Emenda 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) ir-reġim tranżizzjonali ta’ dritt ta’ 
tħawwil stabbilit fis-Subtaqsima II tat-
Taqsima V tal-Kapitolu III tat-Titolu I 
tal-Parti II, sal-31 ta’ Diċembru 2015, 
jew, sa kemm ikun meħtieġ biex jingħata 
effett lil kwalunkwe deċiżjoni meħuda 

imħassar
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mill-Istati Membri skont l-Artikolu 89(5) 
tar-Regolament, sal-
31 ta’ Diċembru 2018;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, fl-interessi tal-konservazzjoni tal-wirt 
kulturali, fid-dawl tal-politika ta' ppjanar reġjonali f'żoni rurali bi tradizzjoni ta' produzzjoni 
tal-inbid u li tmur lil hinn mir-rekwiżit li tinżamm id-diversità, il-pretiġju u l-kwalità tal-
prodotti tal-inbid Ewropej, is-sistema attwali ta' drittijiet ta' koltivazzjoni fis-settur tal-inbid 
għandha titkompla.

Emenda 2167
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-
Artikolu 293 sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2013/2014 għaz-
zokkor;

(e) l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-
Artikolu 182(3) sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2013/2014 għaz-
zokkor;

Or. fr

Emenda 2168
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 163 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-
Artikolu 293 sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2013/2014 għaz-
zokkor;

(e) l-ewwel u t-tieni paragrafi tal-
Artikolu 182(3) sa tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2018/2019 għaz-
zokkor;

Or. fr
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Emenda 2169
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor

(a) l-Artikoli 7, 16 u 17a u l-Anness III 
għandu japplika biss sa mill-bidu tas-sena 
ta' kummerċjalizzazzjoni 2015/2016 fl-1 
ta' Ottubru 2015.
(b) l-Artikoli 106 sa 108, 113b u s-sezzjoni 
3a tal-Kapitolu III tat-Titolu II tal-Parti 
II, fir-rigward tas-settur taz-zokkor, 
għandu japplika biss sa minn tmiem is-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 
fl-1 ta' Ottubru 2020, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 158(bb).

Or. fr

Emenda 2170
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, fir-rigward tas-settur taċ-
ċereali:
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(a) l-Artikoli 7, 16 u 17a u l-Anness III 
għandhom japplikaw biss sa mill-bidu tas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2015/2016 
fl-1 ta' Ottubru 2015.

(b) l-Artikoli 106 sa 108, 113b u s-sezzjoni 
3a tal-Kapitolu III tat-Titolu II tal-Parti 
II, fir-rigward tas-settur taz-zokkor, 
għandhom japplikaw biss sa minn tmiem 
is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni
2019/2020 fl-1 ta' Ottubru 2020, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 158(bb).

Or. pl

Emenda 2171
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7, 16, 17a u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss mill-
bidu tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2015/2016 għaz-zokkor fl-1 ta' Ottubru 
2015.
l-Artikoli 106 sa 108, 113b u Parti II –
Titolu II - Kapitolu III – Sezzjoni 3a[C1]
fir-rigward tas-settur taz-zokkor, 
għandhom japplikaw biss sa minn tmiem 
is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni
2019/2020 fl-1 ta' Ottubru 2020, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 158(bb).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tevita sitwazzjoni fejn sena ta' kummerċjalizzazzjoni waħda 
hi ggvernata b'żewġ ofsqa legali u hi bżonnjuża biex tiżgura ċ-ċarezza legali u l-istabilità tas-
suq. Tagħti dettalji dwar liema dispożizzjonijiet orizzontali għandhom japplikaw f'liema 
perjodu, għalhekk ir-referenza għall-artikoli differenti għall-perjodi mill-2015 u mill-2020 'il 
quddiem.



AM\909523MT.doc 47/94 PE494.489v01-00

MT

Emenda 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikolu 101, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandu japplika biss wara t-tmiem 
tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2019/2020 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2020.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aħna tal-fehma li l-Artikolu 101 għandhom japplikaw darba li tiskadi l-iskema ta' kwoti taz-
zokkor, jiġifieri fi tmiem is-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2019/2020.

Emenda 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw tal-inqas sat-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2019/2020 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2020.

Or. de

Emenda 2174
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2016/2017 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni b'sentejn tar-reġim ta' kwoti tiżgura implimentazzjoni faċli għas-settur. L-
estensjoni għandha tkun limitata għal sentejn, sabiex tikber il-kompetittività tas-settur taz-
zokkor.

Emenda 2175
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2016/2017 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2017.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni b'sentejn tar-reġim ta' kwoti tiżgura implimentazzjoni faċli għas-settur. L-
estensjoni għandha tkun limitata għal sentejn, sabiex tikber il-kompetittività tas-settur taz-
zokkor.
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Emenda 2176
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7 u 16 għandhom 
japplikaw biss wara t-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fl-1 ta’ Ottubru 2015.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tikkunsidra d-dispożizzjonijiet eżistenti dwar iz-zokkor applikabbli sat-30 ta' Settembru 2015 
u l-elementi ewlenin tal-OKS unika fiz-zokkor, inkluż il-prezzijiet ta' referenza u l-għajnuna 
għall-ħżin privat, li għandha tiġi estiża sal-2020.

Emenda 2177
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 165 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 7, 16 u 101 u l-
Anness III, fir-rigward tas-settur taz-
zokkor, għandhom japplikaw biss wara t-
tmiem tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2014/2015 għaz-zokkor fl-
1 ta’ Ottubru 2015.

Madankollu, l-Artikoli 7 u 16 għandhom 
japplikaw biss wara t-tmiem tas-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
zokkor fl-1 ta’ Ottubru 2015.

Or. pl

Emenda 2178
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – Parti V – linja ta' prodotti (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

eż. 1204 99 15 – żerriegħa tal-qanneb 
għaż-żriegħ

Or. fr

Emenda 2179
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
Anness I – Parti IX – linja ta' prodotti (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

0714201
Patata ħelwa, friska, sħiħa u maħsuba 
għall-konsum tal-bniedem.

Or. it

Emenda 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Anness I – Parti XXI – linja ta' prodotti (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Alkoħol pur b'kontenut ta' alkoħol ta' 
anqas minn 96% bil-volum li jżomm il-
kwalitajiet organolettiċi assoċjati ma' 
materja prima bażika użata fil-
produzzjoni tiegħu għandu jiġi trattat 
bħala alkoħol etiliku skont it-tifsira tal-
punt 1 sakemm l-akoħol pur partikolari 
jkun, wara pproċessar ulterjuri, 
ikkummerċjat jew użat bħala alkoħol 
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etiliku skont it-tifsira tal-punt 1.

Or. de

Emenda 2181
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Anness II - Parti Ia (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ia. REGOLI DETTALJATI DWAR IT-
TRASFERIMENTI TA' KWOTI TAZ-
ZOKKOR JEW ISOGLUKOŻJU BI 
QBIL MAL-ARTIKOLU 101K
I
Għall-finijiet ta’ dan l-Anness:
(a) "għaqda ta' impriżi" tfisser il-
konsolidazzjoni ta' żewġ impriżi jew aktar 
f'impriża waħda;
(b) "trasferiment ta' impriża" tfisser it-
trasferiment jew l-assorbiment ta' assi ta' 
impriża li jkollhom kwoti f'impriża waħda 
jew aktar;
(c) "trasferiment ta' fabbrika" tfisser it-
trasferiment ta' sieda ta' unità teknika 
inkluż tal-impjant kollu meħtieġ għall-
manifattura tal-prodott ikkonċernat, lejn 
impriża waħda jew aktar, li jwassal għall-
assorbiment parzjali jew sħiħ tal-
produzzjoni ta' impriża li twettaq it-
trasferiment;
(d) "kera ta' fabbrika" tfisser il-kuntratt 
ta' twellija ta' unità teknika inkluż l-
impjant kollu meħtieġ għall-manifattura 
taz-zokkor, b'iffukar fuq l-operat tagħha, 
miftiehem għal perjodu ta' mill-anqas tliet 
snin ta' kummerċjalizzazzjoni, li l-partijiet 
jiftiehmu li ma jwaqqfux wabel it-tmiem 
tat-tielet sena ta' kummerċjalizzazzjoni, 
ma' impriża li hi stabbilita fl-istess Stat 
Membru bħall-fabbrika kkonċernata, jekk 
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wara li sseħħ it-twellija, l-impriża li tikri l-
fabbrika li titqies bħala impriża għall-
produzzjoni taz-zokkor biss għall-
produzzjoni sħiħa tagħha.
II
1. F'każ ta' għaqda jew trasferiment ta' 
impriżi għall-produzzjoni taz-zokkor jew 
it-trasferiment ta' fabbriki taz-zokkor, il-
kwota għandha tiġi aġġustata kif ġej:
(a) fl-eventwalità ta' għaqda bejn l-impriżi 
għall-produzzjoni taz-zokkor, l-Istati 
Membri għandhom jallokaw lill-impriża li 
toħroġ mill-għaqda, kwota ugwali għas-
somma tal-kwoti allokati preċedentement 
lill-għaqda, lill-impriżi għall-produzzjoni 
taz-zokkor ikkonċernati;
(b) fl-eventwalità ta' trasferiment ta' 
impriża ta' produzzjoni taz-zokkor, l-Istat 
Membru għandu jalloka l-kwota tal-
impriża trasferita lill-impriża li 
tittrasferixxi, għall-produzzjoni taz-zokkor 
jew, jekk ikun hemm aktar minn impriża 
waħda li tittrasferixxi, l-allokazzjoni 
għandha ssir b'mod proporzjonali mal-
produzzjoni taz-zokkor assorbit minn kull 
wieħed minnhom;
(c) fl-eventwalità tat-trasferiment ta' 
fabbrika taz-zokkor, l-Istat Membru 
għandu jnaqqas il-kwota tal-impriża li 
tittrasferixxi s-sieda ta' fabbrika u 
għandha żżid il-kwota tal-impriża ta' 
produzzjoni taz-zokkor jew tal-impriżi li 
jakkwistaw il-fabbrika partikolari bil-
kwantità mnaqqsa proporzjonalment mal-
produzzjoni assorbita.
2. Fl-eventwalità ta' għeluq, f'ċirkostanzi 
differenti minn dawk imsemmija fil-punt 
1 ta' (a) impriża ta' produzzjoni taz-
zokkor, l-Istat Membru jista' jalloka parti 
mill-kwoti involuti f'dan l-għeluq, lil 
impriża waħda jew aktar ta' produzzjoni 
taz-zokkor.
3. Fl-eventwalità ta' twellija ta' fabbrika li 
tappartjeni lil impriża ta' produzzjoni taz-
zokkor, l-Istat Membru jista' jnaqqas il-
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kwota tal-impriża li toffri l-fabbrika għall-
kera u għandha talloka il-porzjon li bih il-
kwota kienet imaqqsa, lill-impriża li tikri 
l-fabbrika sabiex tipproduċi z-zokkor fiha.
Jekk it-twellija tintemm tul il-perjodu ta' 
tliet snin ta' kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-punt I(d) l-aġġustament ta' 
kwota skont l-ewwel subparagrafu ta' dan 
il-punt għandu jiġi kkanċellat 
retroattivament mill-Istat Membru skont 
id-data li fiha tkun seħħet it-twellija. 
Madankollu jekk it-twellija tintemm 
minħabba force majeure, l-Istat Membru 
mhuwiex marbut li jikkanċella l-
aġġustament.
4. Meta impriża li tipproduċi z-zokkor ma 
tkunx tista’ tiżgura aktar li hija tissodisfa 
l-obbligi tagħha skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni lejn il-produtturi tal-pitravi jew 
tal-kannamieli kkonċernati, u f’każ li dik 
is-sitwazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru kkonċernat ikunu 
aċċertaw ruħhom minnha, l-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jalloka, għal sena 
waħda tas-suq jew aktar, il-parti tal-kwoti 
kkonċernata lil impriża waħda jew aktar li 
jipproduċu z-zokkor b’mod proporzjonat 
għall-produzzjoni assorbita.
III
Fil-każ ta' fużjoni jew trasferiment ta' 
impriżi li jipproduċu l-isoglukosju jew it-
trasferiment ta' fabbrika li tipproduċi l-
isoglukosju, l-Istat Membru jista' jalloka 
l-kwoti involuti għall-produzzjoni tal-
isoglukosju lil impriża waħda jew aktar, 
kemm jekk għandhom kwota ta' 
produzzjoni u kemm jekk le.
IV
Il-miżuri meħudin skont it-Taqsima II u t-
Taqsima III jistgħu jidħlu fis-seħħ biss 
jekk jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-interessi ta' kull waħda mill-partijiet 
kkonċernati jkunu kkunsidrati;
(b) l-Istat Membru konċernat jikkunsidra 



PE494.489v01-00 54/94 AM\909523MT.doc

MT

li huwa probabbli li jtejbu l-istruttura tas-
setturi tal-manifattura tal-pitravi, tal-
kannamieli u taz-zokkor;
(c) jikkonċernaw impriżi stabbiliti fl-istess 
territorju li għaliha ġiet stabbilita l-kwota 
fl-Anness IIIb.
V
Meta l-għaqda flimkien jew it-
trasferiment iseħħu bejn l-1 ta’ Ottubru u 
t-30 ta’ April tas-sena ta’ wara, il-miżuri 
msemmija fit-Taqsima II u fit-
Taqsima III għandhom jidħlu fis-seħħ 
għas-sena tas-suq li tkun għaddejja.
Meta l-għaqda flimkien jew it-
trasferiment iseħħu bejn l-1 ta’ Mejju u t-
30 ta’ Settembru tal-istess sena, il-miżuri 
msemmija fit-Taqsima II u fit-
Taqsima III għandhom jidħlu fis-seħħ 
għas-sena tas-suq ta’ wara.
VI
Meta jiġu applikati t-Taqsima II u t-
Taqsima III, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwoti 
aġġustati sa mhux aktar tard minn 
ħmistax-il jum wara li jiskadu l-perjodi 
msemmijin fit-Taqsima V.

Or. pl

Emenda 2182
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Anness II - Parti Ia (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti Ia: Definizzjonijiet rigward is-settur 
taz-zokkor
"Raffinatur full-time" tfisser unità ta' 
produzzjoni:
(a) li l-unika attività tiegħu tikkonsisti fir-
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raffinar ta' zokkor tal-kannamieli 
importat mhux maħdum; kif ukoll
(b) fir-rigward taz-zokkor, li ma 
tikkombinax ir-raffinar ta' zokkor tal-
kannamieli importat mhux maħdum ma' 
kwalunkwe attività oħra.
Unità ta' produzzjoni li tkun irraffinat 
kwantità ta' mill-anqas 15,000 tunnellata 
ta' zokkor tal-kannamieli importat mhux 
maħdum fis-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2004/2005 għandha 
ukoll tikkwalifika bħala raffinatur full-
time.

Or. en

Emenda 2183
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 8 xhur jew 
aktar.

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 12-il xahar 
jew aktar.

Or. en

Emenda 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 8 xhur jew 
aktar.

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 12-il xahar
jew aktar.
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Emenda 2185
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Anness II – Parti IV – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 8 xhur jew 
aktar.

2. "annimali tal-ifrat adulti" tfisser 
annimali tal-ifrat li jkollhom 12-il xahar
jew aktar.

Or. lt

Emenda 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Għasel’ tfisser is-sustanza ħelwa 
naturali prodotta min-naħal Apis mellifera 
min-nettaru tal-pjanti jew minn tnixxijiet 
ta' partijiet ħajjin ta' pjanti jew eskrementi 
ta' insetti li jsoffu l-pjanti fuq il-parti ħajja 
tal-pjanti, li n-naħal jiġbruhom, 
jittrasformawhom billi jgħaqqduhom ma' 
sustanzi speċifiċi tagħhom stess, 
jiddepożitawhom, jiddeitrawhom, 
jaħżnuhom u jħalluhom fix-xehda tal-

1. ‘Għasel’ tfisser is-sustanza ħelwa 
naturali prodotta min-naħal Apis mellifera 
min-nettaru tal-pjanti jew minn tnixxijiet 
ta' partijiet ħajjin ta' pjanti jew eskrementi 
ta' insetti li jsoffu l-pjanti fuq il-parti ħajja 
tal-pjanti, li n-naħal jiġbruhom, 
jittrasformawhom billi jgħaqqduhom ma' 
sustanzi speċifiċi tagħhom stess, 
jiddepożitawhom, jiddeitrawhom, 
jaħżnuhom u jħalluhom fix-xehda tal-
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għasel sabiex isiru misjura u jimmaturaw. għasel sabiex isiru misjura u jimmaturaw.
Għasel jikkonsisti essenzjalment 
f'zokkrijiet, b'mod predominanti fruttożju 
u glukożju, kif ukoll sustanzi oħrajn bħal 
aċidi organiċi, enzimi u partiċelli solidi 
derivati mill-ġbir tal-għasel, inkluż il-
polline, filwaqt li l-ebda waħda minn 
dawn is-sustanzi ma jista' jitqies bħala 
ingredjent tal-għasel.

Or. es

Emenda 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ‘Għasel’ tfisser is-sustanza ħelwa 
naturali prodotta min-naħal Apis mellifera 
min-nettaru tal-pjanti jew minn tnixxijiet 
ta' partijiet ħajjin ta' pjanti jew eskrementi 
ta' insetti li jsoffu l-pjanti fuq il-parti ħajja 
tal-pjanti, li n-naħal jiġbruhom, 
jittrasformawhom billi jgħaqqduhom ma' 
sustanzi speċifiċi tagħhom stess, 
jiddepożitawhom, jiddeitrawhom, 
jaħżnuhom u jħalluhom fix-xehda tal-
għasel sabiex isiru misjura u jimmaturaw.

1. ‘Għasel’ tfisser is-sustanza ħelwa 
naturali prodotta min-naħal Apis mellifera 
min-nettaru tal-pjanti jew minn tnixxijiet 
ta' partijiet ħajjin ta' pjanti jew eskrementi 
ta' insetti li jsoffu l-pjanti fuq il-parti ħajja 
tal-pjanti, li n-naħal jiġbruhom, 
jittrasformawhom billi jgħaqqduhom ma' 
sustanzi speċifiċi tagħhom stess, 
jiddepożitawhom, jiddeitrawhom, 
jaħżnuhom u jħalluhom fix-xehda tal-
għasel sabiex isiru misjura u jimmaturaw. 
Għasel jikkonsisti essenzjalment 
f'zokkrijiet, b'mod predominanti fruttożju 
u glukożju, kif ukoll sustanzi oħrajn bħal 
aċidi organiċi, enzimi u partiċelli solidi 
derivati mill-ġbir tal-għasel, inkluż l-
għabra tad-dakra, filwaqt li l-ebda waħda 
minn dawn is-sustanzi ma jista' jitqies 
bħala ingredjent tal-għasel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għad-definizzjoni tal-għasel tirfina d-deskrizzjoni tal-prodott. Għandha ssir 
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referenza speċifika għas-sustanzi bażiċi li jiffurmaw l-għasel.

Emenda 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. ‘Prodotti tal-apikoltura’ tfisser għasel, 
xema' tan-naħal, ħalib tan-naħal, żaftura 
jew għabra tad-dakra.

2. ‘Prodotti tal-apikoltura’ tfisser għasel, 
xema' tan-naħal, ħalib tan-naħal, żaftura u
għabra tad-dakra.

"Xama' tan-naħal" tfisser materja 
naturali lipida mħejjija mit-tnixxija tal-
glandoli tax-xama' tan-naħal ħaddiem 
Apis mellifera u li jintuża fil-manifattura 
tax-xehda tal-għasel.
"Ħalib tan-naħal" tfisser is-sustanza 
naturali li tnixxi mill-glandoli 
hipofarinġali u mandibulari tan-naħla 
ħaddiema tat-tmigħ, li huma maħsuba 
biex jitimgħu l-larva u r-reġina u li 
magħhom ma tista' tiġi miżjuda l-ebda 
sustanza oħra.
"Żaftura" tfisser sustanza miġbura minn 
ċerti pjanti u sussegwentement 
trasformata min-naħal ħaddiema Apis 
mellifera, u li magħha jiġu miżjuda t-
tnixxija tagħhom stess(prinċipalment 
xama' u tnixxija salivarja) sabiex tintuża 
bħala taħlita ta' tikħil.
"Għabra tad-dakra" tfisser sustanza 
kompatta, bejn wieħed u ieħor sferika, li 
tirriżulta mill-agglutinazzjoni tal-gamete 
maskili tal-fjuri, permezz tan-nettaru, it-
tnixxija salivarja u l-azzjoni mekkanika 
tat-tielet par ta' saqajn tan-naħla 
ħaddiema Apis mellifera, li hi miġbura u 
ttrasformata fil-forma ta' blalen ta' 
għabra tad-dakra sabiex jiġu depożitati u 
sussegwentement maħżuna fil-ġebħa, u li 
magħha ma tista' tiġi miżjuda l-ebda 
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sustanza oħra.
"Għabra tad-dakra tax-xehda jew ħobż 
tan-naħal" tfisser blalen ta' għabra tad-
dakra mferrxa min-naħal fiċ-ċelloli tax-
xehda li jkunu wettqu ċerti 
trasformazzjonijiet naturali permezz tal-
presenza ta' enzimi u ta' mikro-
organiżmi; din l-għabra tad-dakra tista' 
tkun miksija bl-għasel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li tingħata definizzjoni tal-prodotti apikulturali.

Emenda 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. ‘Prodotti tal-apikoltura’ tfisser għasel, 
xema' tan-naħal, ħalib tan-naħal, żaftura 
jew għabra tad-dakra.

2. ‘Prodotti tal-apikoltura’ tfisser għasel, 
xema' tan-naħal, ħalib tan-naħal, żaftura u
għabra tad-dakra.

Or. es

Emenda 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. id-definizzjonjiet ta' prodotti tad-
doqqajs għandhom jingħataw fil-livell tal-
UE:
- Ħalib tan-naħal:
Sustanza naturali imnixxija mill-glandoli 
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hipofarinġali u mandibulari tan-naħal 
tat-tmigħ (Apis mellifera). Prinċipalment 
użat għat-tmigħ tal-larva u tar-reġini, hu
prodott frisk, naturali u mhux ipproċessat. 
Jista' jkun iffiltrat (mingħajr 
ultrafiltrazzjoni) għalkemm l-ebda 
sustanza ma hi miżjuda.
- Pritkuna tal-għabra tad-dakra:
Frak akkumulat tal-għabra tad-dakra 
maħżun min-naħal ħaddiema tal-ispeċi 
Apis mellifera li jiġi marsus ms-saqajn ta' 
wara bil-għajnuna tat-tnixxija tal-għasel 
u jew tan-nettary tan-naħal. Is-sors ta' 
proteina għall-kolonja, il-prodott hu 
naturali, ħieles minn addittivi u maħżun 
fid-daħla tad-doqqajs.
- Għabra tad-dakra tan-naħal jew ħobż 
tan-naħal:
Pritkuna tal-għabra tad-dakra ppakkjat 
fiċ-ċelloli tax-xehda u li tgħaddi minn 
proċess naturali li jwassal għall-preżenza 
ta' enzimi u ta' mikrobijota li jikber u 
jgħix fin-naħla. Tintuża min-naħal tat-
tmigħ biex jitimgħu t-tifqisa. Ma jistax 
ikollha addittivi ħlief xama' miċ-ċelloli 
tax-xehda.
- Xama’ tan-naħal:
Sustanza magħmula biss mit-tnixxija tal-
glandoli tax-xama' tan-naħal ħaddiema 
tal-ispeċi Apis mellifera u li tintuża fil-
kostruzzjoni tax-xehda.
- Żaftura:
Reżina ta' oriġini esklussivament naturali 
u mill-pjanti, maħżuna min-naħal 
ħaddiema tal-ispeċi Apis mellifera minn 
ċerti sorsi ta' pjanti, li magħha tiġi 
miżjuda t-tnixxija tagħhom (primarjament 
xama' u tnixxija salivarja) sabiex tintuża 
bħala protezzjoni għad-doqqajs.
- Velenu tan-naħal:
Tnixxija mill-glandola tal-velenu tan-
naħal użata min-naħal biex jiddefendu 
kontra attakki fuq id-doqqajs.
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Or. en

Emenda 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Definizzjonijiet ta' prodotti tad-
doqqajs
- Ħalib tan-naħal:
Sustanza naturali imnixxija mill-glandoli 
hipofarinġali u mandibulari tan-naħal 
tat-tmigħ (Apis mellifera). Prinċipalment 
użat għat-tmigħ tal-larva u tar-reġini, hu 
prodott frisk, naturali u mhux ipproċessat. 
Jista' jkun iffiltrat (mingħajr 
ultrafiltrazzjoni) għalkemm l-ebda 
sustanza ma hi miżjuda.
- Pritkuna tal-għabra tad-dakra:
Frak akkumulat tal-għabra tad-dakra 
maħżun min-naħal ħaddiema tal-ispeċi 
Apis mellifera li jiġi marsus ms-saqajn ta' 
wara bil-għajnuna tat-tnixxija tal-għasel 
u jew tan-nettary tan-naħal. Is-sors ta' 
proteina għall-kolonja, il-prodott hu 
naturali, ħieles minn addittivi u maħżun 
fid-daħla tad-doqqajs.
- Għabra tad-dakra tan-naħal jew ħobż 
tan-naħal:
Pritkuna tal-għabra tad-dakra ppakkjat 
fiċ-ċelloli tax-xehda u li tgħaddi minn 
proċess naturali li jwassal għall-preżenza 
ta' enzimi u ta' mikrobijota li jikber u 
jgħix fin-naħla. Tintuża min-naħal tat-
tmigħ biex jitimgħu t-tifqisa. Ma jistax 
ikollha addittivi ħlief xama' miċ-ċelloli 
tax-xehda.
- Xama’ tan-naħal:
Sustanza magħmula biss mit-tnixxija tal-
glandoli tax-xama' tan-naħal ħaddiema 
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tal-ispeċi Apis mellifera u li tintuża fil-
kostruzzjoni tax-xehda.
- Żaftura:
Reżina ta' oriġini esklussivament naturali 
u mill-pjanti, maħżuna min-naħal 
ħaddiema tal-ispeċi Apis mellifera minn 
ċerti sorsi ta' pjanti, li magħha tiġi 
miżjuda t-tnixxija tagħhom (primarjament 
xama' u tnixxija salivarja) sabiex tintuża 
bħala protezzjoni għad-doqqajs.
- Velenu tan-naħal:
Tnixxija mill-glandola tal-velenu tan-
naħal użata min-naħal biex jiddefendu 
kontra attakki fuq id-doqqajs.

Or. en

Emenda 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Definizzjonijiet ta' prodotti tad-
doqqajs
- Ħalib tan-naħal:
Sustanza naturali imnixxija mill-glandoli 
hipofarinġali u mandibulari tan-naħal 
tat-tmigħ (Apis mellifera). Prinċipalment 
użat għat-tmigħ tal-larva u tar-reġini, hu 
prodott frisk, naturali u mhux ipproċessat. 
Jista' jkun iffiltrat (mingħajr 
ultrafiltrazzjoni) għalkemm l-ebda 
sustanza ma hi miżjuda.
- Pritkuna tal-għabra tad-dakra:
Frak akkumulat tal-għabra tad-dakra 
maħżun min-naħal ħaddiema tal-ispeċi 
Apis mellifera li jiġi marsus ms-saqajn ta' 
wara bil-għajnuna tat-tnixxija tal-għasel 
u jew tan-nettary tan-naħal. Is-sors ta' 
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proteina għall-kolonja, il-prodott hu 
naturali, ħieles minn addittivi u maħżun
fid-daħla tad-doqqajs.
- Għabra tad-dakra tan-naħal jew ħobż 
tan-naħal:
Pritkuna tal-għabra tad-dakra ppakkjat 
fiċ-ċelloli tax-xehda u li tgħaddi minn 
proċess naturali li jwassal għall-preżenza 
ta' enzimi u ta' mikrobijota li jikber u 
jgħix fin-naħla. Tintuża min-naħal tat-
tmigħ biex jitimgħu t-tifqisa. Ma jistax 
ikollha addittivi ħlief xama' miċ-ċelloli 
tax-xehda.
- Xama’ tan-naħal:
Sustanza magħmula biss mit-tnixxija tal-
glandoli tax-xama' tan-naħal ħaddiema 
tal-ispeċi Apis mellifera u li tintuża fil-
kostruzzjoni tax-xehda.
- Żaftura:
Reżina ta' oriġini esklussivament naturali 
u mill-pjanti, maħżuna min-naħal 
ħaddiema tal-ispeċi Apis mellifera minn 
ċerti sorsi ta' pjanti, li magħha tiġi 
miżjuda t-tnixxija tagħhom (primarjament 
xama' u tnixxija salivarja) sabiex tintuża 
bħala protezzjoni għad-doqqajs.
- Velenu tan-naħal:
Tnixxija mill-glandola tal-velenu tan-
naħal użata min-naħal biex jiddefendu 
kontra attakki fuq id-doqqajs.

Or. en

Emenda 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "Xama' tan-naħal" tfisser materja 
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naturali lipida mħejjija mit-tnixxija tal-
glandoli tax-xama' tan-naħal ħaddiem 
Apis mellifera u li jintuża fil-manifattura 
tax-xehda tal-għasel.

Or. es

Emenda 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. "Ħalib tan-naħal" tfisser is-sustanza 
naturali li tnixxi mill-glandoli 
hipofarinġali u mandibulari tan-naħla 
ħaddiema tat-tmigħ, li huma maħsuba 
biex jitimgħu l-larva u r-reġina u li 
magħhom ma tista' tiġi miżjuda l-ebda 
sustanza oħra.

Or. es

Emenda 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. "Żaftura" tfisser sustanza miġbura 
minn ċerti pjanti u sussegwentement 
trasformata min-naħal ħaddiema Apis 
mellifera, u li magħha jiġu miżjuda t-
tnixxija tagħhom stess(prinċipalment 
xama' u tnixxija salivarja) sabiex tintuża 
bħala tikħil.

Or. es
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Emenda 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. "Għabra tad-dakra" tfisser sustanza 
kompatta, bejn wieħed u ieħor sferika, li 
tirriżulta mill-agglutinazzjoni tal-gamete 
maskili tal-fjuri, permezz tan-nettaru, it-
tnixxija salivarja u l-azzjoni mekkanika 
tat-tielet par ta' saqajn tan-naħla 
ħaddiema Apis mellifera, li hi miġbura u 
ttrasformata fil-forma ta' blalen ta' 
għabra tad-dakra sabiex jiġu depożitati u 
sussegwentement maħżuna fix-xehda, u li 
magħha ma tista' tiġi miżjuda l-ebda 
sustanza oħra.

Or. es

Emenda 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness II – Parti VIII – punt 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2e. "Għabra tad-dakra tax-xehda jew 
ħobż tan-naħal" tfisser blalen ta' għabra 
tad-dakra mferrxa min-naħal fiċ-ċelloli 
tax-xehda li jkunu wettqu ċerti 
trasformazzjonijiet naturali permezz tal-
presenza ta' enzimi u ta' mikro-
organiżmi; din l-għabra tad-dakra tista' 
tkun miksija bl-għasel.

Or. es

Emenda 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

Anness IIIa

SKALI TAL-UNJONI GĦALL-KLASSIFIKA TAL-KARKASSI MSEMMIJIN FL-
ARTIKOLU 20A

A: Skala tal-Unjoni għall-klassifika tal-karkassi tal-annimali adulti tal-ifrat:

I. Definizzjonijiet

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1. “karkassa”: il-ġisem sħiħ ta' annimal maqtul kif preżentat wara l-iżvinar, it-tneħħija tal-
ġewwieni u t-tneħħija tal-ġilda;

2. 'nofs karkassa': il-prodott miksub bis-separazzjoni tal-karkassa msemmija fil-punt (1) 
b'mod simetriku min-nofs ta' kull vertebra ċervikali, dorsali, lombari u sagrali u min-
nofs tal-isternum u s-simfisi iskjopubika.

II. Kategoriji

Il-karkassi għandhom jinqasmu fil-kategoriji li ġejjin.

A: karkassi ta' annimali maskili żgħażagħ mhux kastrati ta' età anqas minn sentejn;
B: karkassi ta' annimali maskili mhux kastrati oħrajn;
C: karkassi ta’ annimali maskili kastrati
D: karkassi ta' annimali femminili li welldu;
E: karkassi ta' annimali femminili oħrajn.

III. Klassifikazzjoni

Il-karkassi għandhom ikunu klassifikati b'valutazzjoni suċċessiva ta':

1. Konformità, definita kif ġej:

Żvilupp tal-profili tal-karkassa, b'mod partikolari l-partijiet essenzjali (il-koxxa, id-dahar, l-
ispalla)

Klassi ta' 
konformità

Deskrizzjoni

S 
Superjuri

Il-profili kollha jkunu estremament konvessi; żvilupp eċċezzjonali tal-
muskoli (karkassi tat-tip b’muskoli doppji)

E: 
Eċċellenti

Il-profili kollha konvessi sa konvessi ħafna; żvilupp eċċezzjonali tal-
muskoli
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U 
Tajba ħafna

Profili ġeneralment konvessi; żvilupp tal-muskoli eċċezjonali

R 
Tajba

Profili ġeneralment dritti; żvilupp tal-muskoli tajjeb

O 
Mhux ħażin

Profili dritti sa konkavi; żvilupp medju tal-muskoli

P 
Ħażin

Il-profili kollha konkavi sa konkavi ħafna; żvilupp fqir tal-muskoli

2. Kisja ta' xaħam, definita kif ġej:

Ammont ta' xaħam fuq barra tal-karkassa u fil-kavità toraċika

Klassi ta' kisja 
ta' xaħam

Deskrizzjoni

1 
baxxa

L-ebda xaħam jew kisja baxxa ta' xaħam

2 
ħafifa

Kisja ħafifa ta' xaħam, laħam viżibbli kważi kullimkien

3 
medja

Laħam, bl-eċċezzjoni tal-koxxa u l-ispalla, kważi kullimkien koperti 
bix-xaħam, depożiti ħfief ta' xaħam fil-kavità toraċika

4
għolja

Laħam, miksi bix-xaħam, iżda parzjalment viżibbli fuq il-koxxa u l-
ispalla, ċerti depożiti distintivi ta' xaħam fil-kavità toraċika

5 
għolja ħafna

Il-karkassa kollha koperta bix-xaħam; depożiti kbar fil-kavità 
toraċika

L-Istati Membri huma awtorizzati jissubdividu kull waħda mill-klassijiet previsti fil-punti 1 
u 2 f'massimu ta' tliet subklassijiet.

B: Skala tal-Unjoni għall-klassifika tal-karkassi tal-majjali

I. Definizzjoni

'karkassa' għandha tfisser il-ġisem ta’ majjal maqtul, mifsud u bl-imsaren imneħħija, sħiħ 
jew maqsum min-nofs.

II. Klassifikazzjoni

Il-karkassi għandhom ikunu maqsuma fi klassijiet skont il-kontenut ta' laħam dgħif stmat 
tagħhom, u jkunu kklasifikati hekk:

Klassijiet Laħam dgħif bħala persentaġġ tal-piż tal-karkassa
S 60 jew aktar (*)
E: 55 u aktar
U 50 jew aktar iżda anqas minn 55
R 45 jew aktar iżda anqas minn 50
O 40 jew aktar iżda anqas minn 45
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P anqas minn 40
(*) [L-Istati Membri jistgħu jintroduċu, għall-majjali maqtulin fit-territorju tagħhom, 
klassi separata ta’ 60 % jew aktar ta’ laħam dgħif denominat bl-ittra S.]

C: Skala tal-Unjoni għall-klassifika tal-karkassi tan-nagħaġ

I. Definizzjoni

Għat-termini “karkassa” u “nofs karkassa” għandhom japplikaw id-definizzjonijiet 
stabbiliti fil-punt A.I.

II. Kategoriji

Il-karkassi għandhom jinqasmu fil-kategoriji li ġejjin.

A: karkassi ta' nagħaġ taħt l-età ta' 12-il xahar,
B: karkassi ta' nagħaġ oħrajn.

III. Klassifikazzjoni

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

2. B'deroga mill-punt 1, għall-ħrief ta' piż ta' karkassa anqas minn 13 kg, l-Istati Membri 
jistgħu jkunu awtorizzati mill-Kummissjoni, b'atti ta' implimentazzjoni adottati mingħajr 
applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 162(2) jew (3), biex jużaw il-kriterji 
għall-klassifikazzjoni li ġejjin:

(a) piż tal-karkassa;
(b) kulur tal-laħam;
(c) kisja ta' xaħam.

Or. en

Emenda 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

ANNESS IIIA 

KWOTI NAZZJONALI U REĠJONALI GĦALL-PRODUZZJONI TAZ-ZOKKOR, TAL-
ISOGLUKOŻJU U TAL-ĠULEPP TAL-INULINA MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 101H  
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(f'tunnellati)

Stati Membri jew reġjuni 
(1)

Zokkor 
(2)

Isoglukożju 
(3)

Ġulepp tal-
inulina 

(4)
Il-Belġju 676 235.0 114 580.2 0
Il-Bulgarija 0 89 198.0
Ir-Repubblika Ċeka 372 459.3
Id-Danimarka 372 383.0
Il-Ġermanja 2 898 255.7 56 638.2
L-Irlanda 0
Il-Greċja 158 702.0 0
Spanja 498 480.2 53 810.2
Franza (metropolitana) 3 004 811.15 0
Dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej

432 220.05

L-Italja 508 379.0 32 492.5
Il-Latvja 0
Il-Litwanja 90 252.0
L-Ungerija 105 420.0 220 265.8
Il-Pajjiżi l-Baxxi 804 888.0 0 0
L-Awstrija 351 027.4
Il-Polonja 1 405 608.1 42 861.4
Portugall (kontinentali) 100 000.0 12 500.0
Reġjun Awtonomu tal-Azores 9 953.0
Ir-Rumanija 104 688.8 0
Is-Slovenja 0
Is-Slovakkja 112 319.5 68 094.5
Il-Finlandja 80 999.0 0
L-Iżvezja 293 186.0
Ir-Renju Unit 1 056 474.0 0

TOTALI 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Emenda 2200
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

ANNESS IIIa

KWOTI NAZZJONALI U REĠJONALI GĦALL-PRODUZZJONI TAZ-ZOKKOR, TAL-
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ISOGLUKOŻJU U TAL-ĠULEPP TAL-INULINA MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 101H
(f'tunnellati)

Stati Membri jew 
reġjuni

2014/15 2015/16

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

Il-Belġju 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Il-Bulgarija 0 89198,0 0 93657,9
Ir-Repubblika Ċeka 372,459,3 372,459,3
Id-Danimarka 372,383,0 372,383,0
Il-Ġermanja 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
L-Irlanda 0 0
Il-Greċja 158702,0 0 158702,0 0
Spanja 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Franza (metropolitana) 3004811,15 0 3004811,15 0
Dipartimenti Franċiżi 
extra-Ewropej

432220,05 432220,05

L-Italja 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Il-Latvja 0 0
Il-Litwanja 90252,0 90252,0
L-Ungerija 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Il-Pajjiżi l-Baxxi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
L-Awstrija 351027,4 351027,4
Il-Polonja 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugall (kontinentali) 0 12500,0 0 13125
Reġjun Awtonomu tal-
Azores

9953,0 9953,0

Ir-Rumanija 104688,8 0 104688,8 0
Is-Slovenja 0 0
Is-Slovakkja 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Il-Finlandja 80999,0 0 80999,0
L-Iżvezja 293186,0 293186,0
Ir-Renju Unit 1056474,0 0 1056474,0
Total 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Stati Membri jew 
reġjuni

2016/17 2017/18

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

Il-Belġju 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Il-Bulgarija 0 98340,8 0 103257,8
Ir-Repubblika Ċeka 372,459,3 372,459,3
Id-Danimarka 372,383,0 372,383,0
Il-Ġermanja 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
L-Irlanda 0 0
Il-Greċja 158702,0 0 158702,0 0
Spanja 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Franza (metropolitana) 3004811,15 0 3004811,15 0
Dipartimenti Franċiżi 
extra-Ewropej

432220,05 432220,05

L-Italja 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Il-Latvja 0 0
Il-Litwanja 90252,0 90252,0
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L-Ungerija 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Il-Pajjiżi l-Baxxi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
L-Awstrija 351027,4 351027,4
Il-Polonja 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugall (kontinentali) 0 13781,25 0 14470,3
Reġjun Awtonomu tal-
Azores

9953,0 9953,0

Ir-Rumanija 104688,8 0 104688,8 0
Is-Slovenja 0 0
Is-Slovakkja 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Il-Finlandja 80999,0 80999,0
L-Iżvezja 293186,0 293186,0
Ir-Renju Unit 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Stati Membri jew 
reġjuni

2018/19 2019/2020

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

zokkor Isoglukożju ġulepp tal-
inulina

Il-Belġju 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Il-Bulgarija 0 108420,7 0 113841,8
Ir-Repubblika Ċeka 372,459,3 372,459,3
Id-Danimarka 372,383,0 372,383,0
Il-Ġermanja 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
L-Irlanda 0 0
Il-Greċja 158702,0 0 158702,0 0
Spanja 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Franza (metropolitana) 3004811,15 0 3004811,15 0
Dipartimenti Franċiżi 
extra-Ewropej

432220,05 432220,05

L-Italja 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Il-Latvja 0 0
Il-Litwanja 90252,0 90252,0
L-Ungerija 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Il-Pajjiżi l-Baxxi 804888,0 0 0 804888,0 0 0
L-Awstrija 351027,4 351027,4
Il-Polonja 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugall (kontinentali) 0 15193,8 0 15953,5
Reġjun Awtonomu tal-
Azores

9953,0 9953,0

Ir-Rumanija 104688,8 0 104688,8 0
Is-Slovenja 0 0
Is-Slovakkja 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Il-Finlandja 80999,0 80999,0
L-Iżvezja 293186,0 293186,0
Ir-Renju Unit 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu stmar li mingħajr kwoti ta' produzzjoni, l-użu tal-isoglukożju mill-industrija għall-
ipproċessar tal-ikel jammonta għal madwar 50% tal-użu totali ta' dolċifikanti. Fil-każ tal-
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abolizzjoni tas-sistema ta' kwoti sa mis-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 2019/20, ikun jagħmel 
sens jekk ikun hemm perjodu ta' eliminazzjoni gradwali għas-suq. Sabiex ikun evitat tagħwiġ 
tas-suq u nuqqasijiet ta' provvista u biex ikun iffaċilitat l-adattament mingħajr problemi tas-
swieq (soft landing), il-kwoti tal-isoglukożju għandhom jiżdiedu b'5% fis-sena fil-perjodu bejn 
l-2014/15 sal-2019/20.

Emenda 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Anness IV a (ġdid)

Anness IVa

Kwoti naturali msemmija fl-Artikolu 20r

Kwoti nazzjonali: kwantitajiet(tunnellati) għal kull perjodu ta' 12-il xahar għal kull Stat 
Membru:

Stat 
Membru 

2014/2015 to 
2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
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PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness qed jiġi nkluż biex it-test jikkonforma mal-emendi li jfixxu li jżommu l-kwoti tal-
ħalib. Il-kwota nazzjonali ta' Spanja ġiet adattata biex tkopri d-domanda li ġejja mill-konsum 
intern.

Emenda 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness IV a (ġdid)

Anness IVa

Kwoti nazzjonali tal-ħalib:
(f'tunnellati)

Stat Membru 2014/2015 to 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
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HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Ġustifikazzjoni

Nipproponu li l-kwoti tal-ħalib għandhom jinżammu sas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni 
2019/2020. Għalhekk jenħtieġ li jiddaħħal dan l-anness li jinkludi l-kwoti nazzjonali.

Emenda 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Anness IV a (ġdid)

ANNESS IVa

Kwoti nazzjonali: kwantitajiet(tunnellati) għal kull perjodu ta' 12-il xahar għal kull Stat 
Membru:

Stat 
Membru
Il-Belġju 3 602 114.91

0
Il-
Bulgarija

1 049 517.61
6

Ir-
Repubblik
a Ċeka

2 935 144.85
7

Id-
Danimark
a

4 847 909.47
3

Il- 30 318 928.7
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Ġermanja 50
L-Estonja 692 926.049
L-Irlanda 5 784 422.23

6
Il-Greċja 879 614.757
Spanja 6 557 555.44

5
Franza 26 371 231.2

77
L-Italja 11 288 542.8

66
Ċipru 155 658.792
Il-Latvja 781 132.698
Il-
Litwanja

1 827 638.98
1

Il-
Lussembu
rgu

292 754.310

L-
Ungerija

2 133 404.52
1

Malta 52 205.729
Il-Pajjiżi 
l-Baxxi

12 050 492,6
55

L-
Awstrija

2 992 728.48
8

Il-Polonja 10 055 797,0
56

Il-
Portugall

2 088 904.54
6

Ir-
Rumanija

3 277 196.47
8

Is-
Slovenja

618 173.380

Is-
Slovakkja

1 115 756.22
1

Il-
Finlandja

2 619 044.22
0

L-Iżvezja 3 594 029.65
8

Ir-Renju 
Unit

15 896 704.5
66
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Or. pt

Emenda 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti I – punt I – paragrafu 2 – punt B– parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B) Kategorija Z: annimali tal-ifrat ta’ minn 
8 xhur sa anqas minn 12-il xahar

B) Kategorija Z: annimali tal-ifrat ta’ minn 
8 xhur sa mhux aktar minn 12-il xahar

Or. it

Emenda 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Anness VI– Parti II – punt 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikollu, kemm jekk tkun segwita jew ma 
tkunx l-applikazzjoni tal-proċessi 
speċifikati fit-Taqsima B tal-Parti I tal-
Anness VII, qawwa alkoħolika attwali ta’ 
mhux anqas minn 8,5 % volum, bil-
kundizzjoni li l-inbid ikun ġej 
esklussivament minn għeneb maqtugħ fiż-
żoni ta’ vitikultura A u B imsemmija fl-
Appendiċi ta’ dan l-Anness, u li ma jkunx 
anqas minn 9 % volum f’żoni oħra ta’ 
vitikultura;

(a) ikollu, kemm jekk tkun segwita jew ma 
tkunx l-applikazzjoni tal-proċessi 
speċifikati fit-Taqsima B tal-Parti I tal-
Anness VII, qawwa alkoħolika attwali ta’ 
mhux anqas minn 4.5 % volum:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
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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.

Emenda 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Anness VI– Parti II – punt 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikollu, b’deroga mill-qawwa 
alkoħolika minima attwali xort’oħra 
applikabbli, fejn ikollu denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew indikazzjoni 
ġeografika protetta, kemm jekk tkun 
segwita jew ma tkunx l-applikazzjoni tal-
proċessi speċifikati fit-Taqsima B tal-
Parti I tal-Anness VII, qawwa alkoħolika 
attwali ta’ mhux anqas minn 4,5 % 
volum;

imħassar

Or. en

Emenda 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti II – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punt (b), “Tokaji eszencia” 
u “Tokajská esencia” jitqiesu bħala nbid.

B’deroga mill-punt (a), “Tokaji eszencia” 
u “Tokajská esencia” jitqiesu bħala nbid.

Or. en
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Emenda 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti II – punt 1 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Inbid b'ammont baxx ta' alkoħol" 
għandu jkun inbid skont id-definizzjoni 
tal-paragrafu 1 li rat tnaqqis fil-livelli tal-
alkoħol permezz ta' mezzi teknoloġiċi 
awtorizzati skont l-Artikolu 60(4) u li 
għandu kontenut minimu ta' alkoħol ta' 
0.5%.
"Inbid mingħajr alkoħol" għandu jkun 
inbid skont id-definizzjoni tal-paragrafu 1 
li rat tnaqqis fil-livelli tal-alkoħol permezz 
ta' mezzi teknoloġiċi awtorizzati skont l-
Artikolu 60(4) sa anqas minn 0.5%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat l-iżvilupp tas-suq ta' nbejjed b'livell baxx ta' alkoħol jew mingħajr 
alkoħol, għandhom jiġu introdotti kategoriji ġodda għall-inbid prodott bl-użu ta' teknoloġiji 
sabiex jinkisbu livelli aktar baxxi ta' alkoħol: Inbid b'livell baxx ta' alkoħol u nbid mingħajr 
alkoħol.. Il-provviżjoni għal dawn il-kategoriji tippermetti li dawk l-inbejjed li jużaw dawn it-
teknoloġiji  jiġu kkumerċjalizzati bħala nbid b'livell baxx ta' alkoħol jew mingħajr alkoħol u 
dan iwassal għal ċarezza akbar u għal għażla akbar għall-konsumatur filwaqt li jiġu sostnuti 
l-innovazzjoni u t-tkabbir f'dan il-qasam ewlieni.

Emenda 2209
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – punt 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Crémant għandu jkun inbid abjad 
jew rosé spumanti ta' kwalità 
b'denominazzjonijiet protetti tal-oriġini, 
jew b'indikazzjoni ġeografika ta' pajjiż 
terz, li jiġi prodott skont il-kondizzjonijiet 
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li ġejjin:
(a) l-għeneb ikun maqtugħ bl-idejn;
(b) l-inbid ikun magħmul minn għasir ta' 
għeneb sħiħ jew bla zokk. Il-kwantità 
miksuba m'għandhiex taqbeż il-100 litru 
għal kull 150 kg ta' għeneb;
(c) il-kontenut massimu tad-diossidu tal-
kubrit ma jistax jaqbeż il-150 mg/l;
(d) il-kontenut ta' zokkor għandu jkun 
anqas minn 50 g/l;
(e) l-inbid ikun sar frizzanti permezz tat-
tieni fermentazzjoni alkoħolika fil-
flixkun;
(f) l-inbid baqa' f'kuntatt mingħajr 
interruzzjoni mal-karfa għal mill-anqas 
disa' xhur fl-istess impriża mill-ħin meta 
kien ġie kkostitwit il-cuvée;
(g) l-inbid ġie separat mill-karfa permezz 
ta' tiswib.
It-terminu ‘Crémant’ għandu jkun 
indikat fuq it-tikketti ta' nbejjed frizzanti 
ta' kwalità flimkien mal-isem tal-unità 
ġeografika taħt iż-żona demarkata tad-
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika tal-pajjiż terz 
inkwistjoni.
La l-punt(a) tal-ewwel paragrafu u l-
anqas it-tieni paragrafu ma għandu 
japplika għall-produtturi b'marka 
kummerċjali nkluż il-kelma 'crémant' li 
kienu reġistrati qabel l-1 ta' Marzu 1986.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet huma informazzjoni bażika u għandhom jiġu stipulati fl-att bażiku.

Emenda 2210
Sandra Kalniete
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Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – paragrafu 2 – punt a – punt xiv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xiv a) baqta;

Or. en

Emenda 2211
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – paragrafu 2 – punt a – punt xiv b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xiv b) krema qarsa;

Or. en

Emenda 2212
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – paragrafu 2 – punt a – punt xiv c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xiv c) rjaženka (isem ta' prodott 
partikolari mil-Latvja);

Or. en

Emenda 2213
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – paragrafu 2 – punt a – punt xiv d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xiv d) rūgušpiens (isem ta' prodott 
partikolari mil-Latvja);

Or. en

Emenda 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti V – taqsima II – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-laħam tat-tjur għandu jiġi mibjugħ 
f'waħda minn dawn il-kondizzjonijiet:
– frisk,
- iffriżat,
- iffriżat malajr.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal referenza għall-kondizzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-laħam 
tat-tjur, bħal ma hu l-każ bħalissa fl-Anness XIV għar-Regolament (KE) Nru. 1234/2007. Dan 
ir-rekwiżit hu wieħed mill-fatturi ewlenin li l-konsumaturi ilhom jitolbu.

Emenda 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Annes VIa (ġdid) - Parti Va (ġdida)

Test propost mill-Parlament

Anness VI – Parti Va (ġdida)

Parti Va. Bajd ta' tiġieġ tal-ispeċi Gallus gallus
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I. Kamp ta’ applikazzjoni

(1) Din il-parti tapplika għall-kummerċjalizzazzjoni, ġewwa il-Komunità, tal-bajd prodotti 
fil-Komunità, importati minn pajjiżi terzi jew maħsuba għall-esportazzjoni barra mill-
Komunità.

(2) L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti previsti f'din il-Parti ta' dan l-Anness, bl-
eċċezzjoni tal-punt III(3), bajd mibjugħ direttament lill-konsumatur finali mill-produttur:

(a) fil-post tal-produzzjoni, jew

(b) f'suq pubbliku lokali jew b'bejgħ bieb bieb fir-reġjun tal-produzzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Fejn tingħata tali eżenzjoni, kull produttur għandu jkun jista' jagħżel jekk japplikax jew le 
tali eżenzjoni. Fejn din l-eżenzjoni hija applikata, ma tista' tintuża l-ebda gradazzjoni ta' 
kwalità jew piż.

L-Istat Membru jista' jistabbilixxi, skond il-liġi nazzjonali, id-definizzjoni tat-termini "suq 
pubbliku lokali", "bejgħ bieb bieb" u "reġjun tal-produzzjoni".

II. Gradazzjoni tal-kwalità u l-piż

(1) Il-bajd għandu jkunu iggradat skont il-kwalità kif ġej:

– Klassi A jew ‘frisk’,
– Klassi B.

(2) Bajd tal-klassi A għandu jkun gradat ukoll skond bil-piż. Madankollu, m'għandhiex 
tkun meħtieġa gradazzjoni bil-piż għall-bajd kunsinnat lill-industrija tal-ikel u mhux tal-
ikel.

(3) Bajd tal-klassi B għandu jkun kunsinnat biss lill-industrija tal-ikel u dik mhux tal-ikel.

III. Immarkar tal-bajd

(1) Bajd tal-klassi A għandu jkun immarkar bil-kodiċi tal-produttur.

Bajd tal-klassi B għandu jkun immarkat bil-kodiċi tal-produttur u/jew b'indikazzjoni oħra.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw il-bajd tal-Klassi B minn din il-ħtieġa fejn dawk il-bajd 
huma kkummerċjalizzati esklussivament fit-territorju tagħhom.

(2) L-immarkar ta' bajd skond il-punt 1 għandu jseħħ fil-post tal-produzzjoni jew fl-ewwel 
ċentru ta' ippakkettjar li fih il-bajd ġie kkunsinnat.

(3) Bajd mibjugħ mill-produttur lill-konsumatur finali f'suq pubbliku lokali fir-reġjun tal-
produzzjoni tal-Istat Membru kkonċernat għandu jkun mmarkat skond il-punt 1.
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Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw minn din il-ħtieġa produtturi b'sa 50 tiġieġa 
li jbidu, sakemm l-isem u l-indirizz tal-produttur huma indikati fil-mument tal-bejgħ.

IV. Importazzjoni tal-bajd

(1) Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 162(2) jew (3), u fuq talba tal-pajjiżi kkonċernati, għandha twettaq valutazzjoni 
tal-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli għall-bajd f'pajjiżi terzi li 
jesportawhom. Din il-valutazzjoni għandha testendi għar-regoli dwar l-immarkar u t-
tikkettar, metodi u kontrolli agrikoli kif ukoll l-implimentazzjoni. Jekk issib li r-regoli 
applikati joffru garanziji suffiċjenti rigward l-ekwivalenza mal-leġislazzjoni Komunitarja, 
bajd imporat mill-pajjiżi kkonċernati għandu jkun immarkat b'numru li jiddistingwi 
ekwivalenti għall-kodiċi tal-produttur.

(2) Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati 
mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 162(2) jew (3), għandha twettaq negozjati ma' pajjiżi 
terzi biex tiddetermina mezzi biex toffri l-garanziji msemmija fil-punt (1) u għandha 
tikkonkludi ftehimiet f'dak ir-rigward.

(3) Jekk mhumiex ipprovduti garanziji ekwivalenti dwar l-ekwivalenza tar-regoli bajd 
importat minn pajjiż terz ikkonċernat għandu jkollu kodiċi li jippermetti l-identifikazzjoni 
tal-pajjiż ta' oriġini u l-indikazzjoni li l-metodu ta' trobbija huwa "mhux speċifikat".

Or. fr

Emenda 2216
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti VI - Tabella - Parti A

Test propost mill-Kummissjoni

Grupp ta’ xaħam Deskrizzjoni ta’ bejgħ Kategoriji ta’ prodotti

Definizzjonijiat
Deskrizzjoni addizzjonali tal-kategorija 

b'indikazzjoni tal-% tal-kontenut ta' xaħam skont 
il-piż

A. Xaħmijiet tal-ħalib 1. Butir Il-prodott b'kontenut ta' xaħam tal-ħalib ta' mhux 
inqas minn 80 % iżda inqas minn 90 %, kontenut 
ta' ilma ta' massimu ta' 16 % u kontenut niexef u 
mhux xaħmi tal-ħalib ta' massimu 2 %.

Prodotti fil-forma ta' emulsjoni solida, 
malleabbli, prinċipalment tat-tip ilma 
fiż-żejt, miksuba esklussivament mill-
ħalib u/jew ċerti prodotti tal-ħalib, fejn 
ix-xaħam huwa l-kostitwent essenzjali 
ta' valur. 

2. Butir bi tliet kwarti xaħam(*) Il-prodott b'kontenut ta' xaħam tal-ħalib ta' 
mhux inqas minn 60 % iżda mhux iktar minn 
62 %

Madankollu, sustanzi oħra neċessarji 
għall-manifattura tagħhom jistgħu jiġu 

3. Butir nofsu xaħam (**) Il-prodott b'kontenut ta' xaħam tal-ħalib ta' 
mhux inqas minn 39 % iżda mhux iktar minn 
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miżjuda, dment li dawk is-sustanzi 
mhumiex użati sabiex jissostitwixxu, 
bis-sħiħ jew parzjalment, xi kostitwent 
tal-ħalib.

41 %

4. Prodott tal-ħalib għad-dlik 
X %

Il-prodott bil-kontenuti ta' xaħam tal-ħalib li 
ġejjin:
- anqas minn 39 %,

- aktar minn 41 % iżda anqas minn 
60 %,
- aktar minn 62 % iżda anqas minn 
80 %.

Emenda

Grupp ta’ xaħam Deskrizzjoni ta’ bejgħ Kategoriji ta’ prodotti

Definizzjonijiat
Deskrizzjoni addizzjonali tal-kategorija 

b'indikazzjoni tal-% tal-kontenut ta' xaħam skont 
il-piż

A. Xaħmijiet tal-ħalib 1. Butir Il-prodott b'kontenut ta' xaħam tal-ħalib ta' mhux 
inqas minn 80 % iżda inqas minn 90 %, kontenut 
ta' ilma ta' massimu ta' 16 % u kontenut niexef u 
mhux xaħmi tal-ħalib ta' massimu 2 %.

Prodotti fil-forma ta' emulsjoni solida, 
malleabbli, prinċipalment tat-tip ilma 
fiż-żejt, miksuba esklussivament mill-
ħalib u/jew ċerti prodotti tal-ħalib, fejn 
ix-xaħam huwa l-kostitwent essenzjali 
ta' valur. Madankollu, sustanzi oħra 
neċessarji għall-manifattura tagħhom 
jistgħu jiġu miżjuda, dment li dawk is-
sustanzi mhumiex użati sabiex 
jissostitwixxu, bis-sħiħ jew parzjalment, 
xi kostitwent tal-ħalib.

2. Butir b'X% ta' xaħam Il-prodott b'kontenut ta' xaħam tal-ħalib ta' 
mhux inqas minn 39 % iżda anqas minn 80 %

3. Prodott tal-ħalib għad-dlik 
X %

Il-prodott bil-kontenut ta' xaħam tal-ħalib  
anqas minn 39 %,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal fit-tabella taħt l-Anness 6 – sezzjoni 6 – paragrafu 6 – punt b.

Emenda 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness VIa (ġdid)

Anness VIa
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Il-kontenut ta’ referenza tax-xaħam

Stat Membru
Il-kontenut ta’ referenza tax-xaħam 

(g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness dwar il-kontenut ta' referenza tax-xaħam għandu jiddaħħal sabiex it-test 
jikkonforma mal-proposta tagħna ;li għandha tinżamm is-sistema ta' kwoti tal-ħalib.

Emenda 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Anness VIa (ġdid)
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ANNESS VI A

IL-KONTENUT TA’ REFERENZA TAX-XAĦAM MSEMMI FL-ARTIKOLU 105F

Stat Membru g/kg
Il-Belġju 36.91
Il-Bulgarija 39.10
Ir-Repubblika Ċeka 42.10
Id-Danimarka 43.68
Il-Ġermanja 40.11
L-Estonja 43.10
Il-Greċja 36.10
Spanja 36.37
Franza 39.48
L-Irlanda 35.81
L-Italja 36.88
Ċipru 34.60
Il-Latvja 40.70
Il-Litwanja 39.90
Il-Lussemburgu 39.17
L-Ungerija 38.50
Il-Pajjiżi l-Baxxi 42.36
L-Awstrija 40.30
Il-Polonja 39.00
Il-Portugall 37.30
Ir-Rumanija 38.50
Is-Slovenja 41.30
Is-Slovakkja 37.10
Il-Finlandja 43.40
L-Iżvezja 43.40
Ir-Renju Unit 39.70

Or. pt

Emenda 2219
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – sezzjoni B – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fir-rigward ta’ għeneb frisk, most tal-
għeneb fil-fermentazzjoni jew inbid ġdid 
għadu fil-fermentazzjoni, billi jiżdied 
sukrożju, most tal-għeneb konċentrat jew 
most tal-għeneb konċentrat rettifikat;

(a) fir-rigward ta’ għeneb frisk, most tal-
għeneb fil-fermentazzjoni jew inbid ġdid 
għadu fil-fermentazzjoni, billi jiżdied most
tal-għeneb konċentrat jew most tal-għeneb 
konċentrat rettifikat;

Or. pt

Emenda 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – taqsima B – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fir-rigward ta’ most tal-għeneb, billi 
jiżdied sukrożju, most tal-għeneb 
konċentrat jew most tal-għeneb konċentrat 
rettifikat, jew b’konċentrazzjoni parzjali, 
inkluż bl-ożmożi inversa;

(b) fir-rigward ta’ most tal-għeneb, billi 
jiżdied most tal-għeneb konċentrat jew 
most tal-għeneb konċentrat rettifikat, jew 
b’konċentrazzjoni parzjali, inkluż bl-
ożmożi inversa;

Or. pt

Emenda 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – taqsima B – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żieda ta’ sukrożju msemmija fil-
punti 1(a) u (b) tista’ ssir biss b’zokkor 
xott u fl-oqsma li ġejjin biss:

imħassar

(a) iż-żona ta’ vitikultura A;
(b) iż-żona ta’ vitikultura B;
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(c) iż-żona ta’ vitikultura C, bl-eċċezzjoni 
ta’ vinji fl-Italja, il-Greċja, Spanja, il-
Portugall, Ċipru u vinji fid-dipartimenti 
Franżiċi taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-
appell ta’:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Madankollu, it-tisħiħ b’zokkor xott jista’ 
jiġi awtorizzat mill-awtoritajiet nazzjonali 
bħala eċċezzjoni fid-dipartimenti Franżiċi 
msemmija hawn fuq. Franza għandha 
tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra minnufih dwar 
awtorizzazzjonijiet bħal dawn.

Or. pt

Emenda 2222
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – taqsima C – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-aċidifikazzjoni u t-tisħiħ, ħlief 
b’deroga li għandha tkun adottata mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 59(1), u l-aċidifikazzjoni 
u d-deaċidifikazzjoni tal-istess prodott 
għandhom ikunu proċessi esklussivi b’mod 
reċiproku.

7. L-aċidifikazzjoni u t-tisħiħ, ħlief 
b’deroga li għandha tkun deċiża bi qbil 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 
62(2), u l-aċidifikazzjoni u d-
deaċidifikazzjoni tal-istess prodott 
għandhom ikunu proċessi esklussivi b’mod 
reċiproku.

Or. fr



AM\909523MT.doc 89/94 PE494.489v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa minħabba bidliet fl-Artikoli 59 u 62.

Emenda 2223
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – taqsima D – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ebda wieħed mill-proċessi msemmija 
fit-Taqsimiet B u C, bl-eċċezzjoni tal-
aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni ta’ 
nbejjed, m’għandu jkun awtorizzat, sa 
kemm ma jsirx b’kundizzjonijiet li 
għandhom ikunu ddeterminati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 59(1), fiż-żmien meta l-
għeneb frisk, most tal-għeneb, most tal-
għeneb fil-fermentazzjoni jew inbid ġdid 
għadu fil-fermentazzjoni jkunu qed 
jinbidlu fi nbid jew fi kwalunkwe xarba 
oħra tas-settur tal-inbid maħsuba għall-
konsum dirett mill-bniedem minbarra nbid 
frizzanti jew inbid frizzanti bil-gass fiż-
żona ta’ vitikultura fejn l-għeneb frisk użat 
kien inqata’.

1. Ebda wieħed mill-proċessi msemmija 
fit-Taqsimiet B u C, bl-eċċezzjoni tal-
aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni ta’ 
nbejjed, m’għandu jkun awtorizzat fiż-
żmien meta l-għeneb frisk, most tal-
għeneb, most tal-għeneb fil-fermentazzjoni 
jew inbid ġdid għadu fil-fermentazzjoni 
jkunu qed jinbidlu fi nbid jew fi 
kwalunkwe xarba oħra tas-settur tal-inbid 
maħsuba għall-konsum dirett mill-bniedem 
minbarra nbid frizzanti jew inbid frizzanti 
bil-gass fiż-żona ta’ vitikultura fejn l-
għeneb frisk użat kien inqata’.

Or. fr

Emenda 2224
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti I – taqsima D – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull wieħed mill-proċessi msemmija fil-
punti 1, 2 u 3 għandu jiġi nnotifikat lill-
awtoritajiet kompetenti. L-istess għandu 
japplika fir-rigward tal-kwantitajiet ta’ 

4. Kull wieħed mill-proċessi msemmija fil-
punti 1, 2 u 3 għandu jiġi nnotifikat lill-
awtoritajiet kompetenti. L-istess għandu 
japplika fir-rigward tal-kwantitajiet ta’ 
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most tal-għeneb konċentrat, most tal-
għeneb konċentrat rettifikat jew sukrożju 
miżmuma fl-eżerċitar tal-professjoni 
tagħhom minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
jew gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, 
partikolarment produtturi, dawk li 
jibbottiljaw, proċessuri u negozjanti, li 
għandhom ikunu ddeterminati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 59(1), fl-istess żmien u fl-
istess post bħal ta’ għeneb frisk, most tal-
għeneb, most tal-għeneb fil-fermentazzjoni 
jew inbid bl-ingrossa. L-avviż dwar dawn
il-kwantitajiet jista’, madankollu, ikun 
sostitwit b’entrata f’reġistru ta’ oġġetti 
attivi u utilizzazzjoni ta’ stokkijiet.

most tal-għeneb konċentrat, most tal-
għeneb konċentrat rettifikat jew sukrożju 
miżmuma fl-eżerċitar tal-professjoni 
tagħhom minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
jew gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, 
partikolarment produtturi, dawk li 
jibbottiljaw, proċessuri u negozjanti, fl-
istess żmien u fl-istess post bħal ta’ għeneb 
frisk, most tal-għeneb, most tal-għeneb fil-
fermentazzjoni jew inbid bl-ingrossa. L-
avviż dwar dawn il-kwantitajiet jista’, 
madankollu, ikun sostitwit b’entrata 
f’reġistru ta’ oġġetti attivi u utilizzazzjoni 
ta’ stokkijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa minħabba bidliet fl-Artikoli 59,62 u 68.

Emenda 2225
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Anness VII – Parti II – taqsima C – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħlit ta’ nbid li joriġina f’pajjiż terz ma’ 
nbid tal-Unjoni u t-taħlit bejn inbejjed li 
joriġinaw f’pajjiżi terzi għandhom ikunu 
pprojbiti fl-Unjoni.

1. 'Taħlit ta' nbid' għandha tfisser it-taħlit 
ta' nbejjed jew mosti ta' oriġini differenti, 
varjetajiet differenti ta' dwieli, snin 
differenti tal-ħsad jew kategoriji differenti 
ta' nbid jew ta' mosti.
2. Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala 
kategoriji differenti ta' nbejjed jew masti 
tal-għeneb:
(a) inbid aħmar, inbid abjad u l-masti tal-
għeneb jew inbejjed addattati li 
jipproduċu waħda minn dawn il-kategoriji 
ta' nbid;
(b) inbejjed mingħajr denominazzjoni 
protetta tal-oriġini u/jew indikazzjoni 
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ġeografika, inbejjed b'denominazzjoni 
protetta tal-oriġini u nbejjed 
b'indikazzjoni ġeografika protetta, kif 
ukoll mosti jew inbejjed adatti biex jagħtu 
waħda mill-kategoriji tal-inbid li ġejjin.
Għall-iskopijiet ta' dan il-paragrafu, inbid 
rosè għandu jitqies bħala nbid aħmar.
3. Il-proċessi li ġejjin m'għandhomx 
jitqiesu bħala kupaġġ:
(a) Arrikkiment biż-żieda ta' most 
ikkonċentrat tal-għenba jew most 
ikkonċentrat tal-għenba rettifikat;
(b) dolċifikazzjoni.
4. L-inbid jista' jinkiseb biss permezz ta' 
taħlit jew coupage jekk il-kostitwenti ta' 
dak it-taħlit jew taħlit ta' nbid tal-most 
ikollhom il-karatteristiċi neċessarji biex 
jinkiseb l-inbid u b'konformità ma' dan 
ir-Regolament.
5. Taħlit ta' nbid abjad mingħajr 
denominazzjoni protetta tal-oriġini u/jew 
indikazzjoni ġeografika ta' nbid aħmar 
mingħajr denominazzjoni protetta tal-
oriġini u/jew indikazzjoni ġeografika ma 
jistax jipproduċi nbid rosé ħlief meta l-
prodott finali ma jkunx maħsub għat-
tħejjija ta' cuvée, kif definit fil-Parti III 
tal-Anness II, jew għat-tħejjija ta' nbid 
frizzanti.
6. Il-taħlit ta' nbid ta'most ta' għenba jew 
ta' nbid li jkun għadda miż-żieda ta' 
reżina miż-żnuber tal-Aleppo b'most tal-
għenba jew b'inbid li ma jkunx għadda 
minn prattiki enoloġiċi, għandu jkun 
ipprojbit.
7. It-taħlit ta’ nbid li joriġina f’pajjiż terz 
ma’ nbid tal-Unjoni u t-taħlit bejn inbejjed 
li joriġinaw f’pajjiżi terzi għandhom ikunu 
pprojbiti fl-Unjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet u l-kondizzjonijiet restrittivi fir-rigward tal-prattiki enoloġiċi huma 
informazzjoni bażika u għandhom jiġu stipulati fl-att bażiku.

Emenda 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness VII a (ġdid)

Anness VIIa

Dazji ta' importazzjoni għar-ross imsemmija fl-Artikoli 121b u 121a

1. Dazji ta' importazzjoni għar-ross imnaddaf

(a) EUR 30 it-tunnellata fil-każijiet li ġejjin:

(i) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li għadha kif intemmet ma laħqux il-kwantità ta' referenza annwali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), imnaqqsa bi 15 %;

(ii) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul l-ewwel sitt xhur 
tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni ma jilħqux il-kwantità ta' referenza annwali msemmija 
fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), imnaqqsa bi 15 %;

(b) EUR 42.5 it-tunnellata fil-każijiet li ġejjin:

(i) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li għadha kif intemmet jeċċedu l-kwantità ta' referenza annwali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), imnaqqsa bi 15 %, iżda ma jaqbżux 
dik l-istess kwantità ta' referenza annwali miżjuda bi 15 %;

(ii) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li għadha kif intemmet jeċċedu l-kwantità ta' referenza parzjali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), imnaqqsa bi 15 %, iżda ma jaqbżux 
dik l-istess kwantità ta' referenza parzjali miżjuda bi 15 %;

(c) EUR 65 it-tunnellata fil-każijiet li ġejjin:

(i) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni li għadha kif intemmet ma laħqux il-kwantità ta' referenza annwali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), miżjuda bi 15 %;
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(ii) fejn huwa nnutat li l-importazzjonijiet tar-ross imnaddaf li saru matul l-ewwel sitt xhur 
tas-sena ta' kummerċjalizzazzjoni ma jilħqux il-kwantità ta' referenza parzjali msemmija fl-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 121b(3), miżjuda bi 15 %;

2. Dazji ta' importazzjoni għar-ross mitħun kollu

(a) EUR 175 it-tunnellata fil-każijiet li ġejjin:

(i) fejn huwa nnotat li l-importazzjonijiet ta' ross imnaddaf semi-mitħun u mitħun 
kompletament matul is-sena ta' suq li għadha kif intemmet jeċċedu t-387 743 tunnellata;

(ii) fejn huwa nnotat li l-importazzjonijiet ta' ross imnaddaf semi-mitħun u mitħun 
kompletament matul l-ewwel sitt xhur tas-sena ta' suq jeċċedu l-182 239 tunnellata;

(b) EUR 145 it-tunnellata fil-każijiet li ġejjin:
(i) fejn huwa nnotat li l-importazzjonijiet ta' ross imnaddaf semi-mitħun u mitħun 
kompletament matul is-sena ta' suq li għadha kif intemmet ma jeċċedux t-387 743 
tunnellata;

(ii) fejn huwa nnotat li l-importazzjonijiet ta' ross imnaddaf semi-mitħun u mitħun 
kompletament matul l-ewwel sitt xhur tas-sena ta' suq ma jeċċedux l-182 239 tunnellata;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru. 1234/2007 hu inkorporat hawnhekk bħala l-
Anness VIIa fid-dawl tal-inklużjoni tal-Artikoli 121b u 121d fir-rigward tal-kalkolazzjoni tad-
dazji ta' importazzjoni għaċ-ċereali, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-regolament fis-seħħ.

Emenda 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness VII b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VIIb 
VARJETAJIET TA' ROSS BASMATI 
MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 121d
Basmati 217
Basmati 370
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Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Tip-3 (Dehradun)

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Anness XVIII għar-Regolament (KE) Nru. 1234/2007 hu inkorporat hawnhekk bħala l-
Anness IX fid-dawl tal-inklużjoni tal-Artikoli 121b u 121d fir-rigward tal-kalkolazzjoni tad-
dazji ta' importazzjoni għar-ross Basmati, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-regolament fis-
seħħ.


