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Emenda 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103v (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti

1. Fil-każ tat-trasferimenti msemmija fl-
Artikoli 105k u 105l, l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Fejn kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skont l-Artikoli 105k u 105l 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bil-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk 
u taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
trasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Or. pl

Emenda 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103v (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti

1. Fejn isiru trasferimenti skont l-Artikoli 
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105j u 105k, l-Istati Membri jistgħu, fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, iżommu 
porzjonijiet ta’ kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Kull meta kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skont l-Artikoli 105j u 105k 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti taħt kirjiet rurali jew 
permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu effetti 
legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bil-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk 
u taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
trasferita jew porzjon minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Or. pt

Emenda 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103v (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103v
Żamma tal-kwoti

1. Fil-każ tat-trasferimenti kif imsemmija 
fl-Artikoli 101i u 101j, l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2. Fejn kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skont l-Artikoli 101i u 101j 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta' mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bil-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk 
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u taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
trasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Or. es

Emenda 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 103w (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

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

Or. pl

Emenda 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103w (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

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

Or. pt

Emenda 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103w (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103w
Għajnuna għall-akkwist tal-kwoti

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

Or. es

Emenda 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103x (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103x
Sottotaqsima III
Qbiż tal-kwota

Imposta għaż-żejjed
1. Għandha titħallas imposta fuq l-
ammont żejjed fuq il-ħalib u l-prodotti l-
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzati li 
jaqbżu l-kwota nazzjonali stabbilita skont 
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is-Sottotaqsima II.
L-imposta għandha tkun ta’ EUR 27.83 
għal kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn l-Unjoni għall-imposta 
fuq l-ammont żejjed li tkun ġejja mill-
ammonti maqbużin tal-kwota nazzjonali, 
iddeterminata fuq livell nazzjonali u 
b’mod separat għall-konsenji u għall-
bejgħ dirett, u huma għandhom, bejn is-
16 ta’ Ottubru u t-30 ta’ Novembru ta’ 
wara l-perjodu ta’ tnax-il xahar 
ikkonċernat, iħallsu 99 % tal-ammont 
dovut lill-FAEG.
3. Id-differenza bejn l-ammont tal-
imposta fuq l-ammont żejjed li jirriżulta 
mill-applikazzjoni tal-paragrafu 2 u dak li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha 
tintuża mill-Istat Membru sabiex 
jiffinanzja miżuri ta’ ristrutturar fis-settur 
tal-ħalib.
4. Jekk l-imposta għaż-żejjed prevista fil-
paragrafu 1 ma tħallsitx qabel id-data 
dovuta u wara konsultazzjoni tal-Kumitat 
tal-Fondi Agrikoli stabbilit bil-
COM(2011)0628/2, il-Kummissjoni 
għandha tnaqqas somma ekwivalenti 
għall-imposta fuq l-ammont żejjed mhux 
imħallsa mill-pagamenti ta' kull xahar 
skont it-tifsira tal-Artikoli 17 u 18(2) ta’ 
COM(2011)0628/2. Qabel ma tieħu d-
deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha twissi lill-Istat Membru 
kkonċernat, li għandu jgħarraf il-
pożizzjoni tiegħu fi żmien ġimgħa.

Or. pl

Emenda 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta għal regolament
Artikolu 103x (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103x
Imposta fuq l-ammont żejjed fil-każ ta’ 

qbiż tal-kwota 
1. Imposta għandha tkun pagabbli fuq 
ammonti żejda ta’ ħalib u prodotti oħra 
tal-ħalib ikkummerċjalizzati li jaqbżu 
kwoti nazzjonali stipulati skont l-Artikoli 
105a sa 105m. L-imposta għandha tkun 
ta’ EUR 27.83 kull 100 kilogramm ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn l-Unjoni għall-imposta 
fuq l-ammont żejjed li tkun ġejja mill-
ammonti maqbużin tal-kwota nazzjonali, 
iddeterminata fuq livell nazzjonali u 
b’mod separat għall-konsenji u għall-
bejgħ dirett, u huma għandhom, bejn is-
16 ta’ Ottubru u t-30 ta’ Novembru ta’ 
wara l-perjodu ta’ tnax-il xahar 
ikkonċernat, iħallsu 99 % tal-ammont 
dovut lill-FAEG.
3. Jekk il-pagament imsemmi fil-
paragrafu 1 ma jkunx sar sad-data 
dovuta, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta l-Kumitat tal-Fondi Agrikoli 
għandha tnaqqas somma ekwivalenti 
għall-imposta għaż-żejjed mhux imħallsa 
mill-pagamenti ta' kull xahar skont it-
tifsira tal-Artikolu XXX tar-Regolament 
(UE) Nru XXX (‘Regolament 
Orizzontali’). Qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat, 
li għandu jgħarraf il-pożizzjoni tiegħu fi 
żmien ġimgħa. L-Artikolu XXX tar-
Regulament (UE) Nru XXX (‘Regolament 
Orizzontali’) ma għandux japplika, 
4. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati bil-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 162(2), 
għandha tistipula regoli għall-
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implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 

Or. pt

Emenda 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103x (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103x
Imposta fuq l-ammont żejjed

1.  Għandha titħallas imposta fuq l-
ammont żejjed fuq il-ħalib u l-prodotti l-
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzati li 
jaqbżu l-kwota nazzjonali. L-imposta 
għandha tkun ta’ EUR 27.83 għal kull 
100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn il-Komunità għall-
imposta fuq l-ammont żejjed li tirriżulta 
mill-kwantitajiet maqbużin tal-kwota 
nazzjonali, iddeterminata nazzjonalment 
u separatament għal provvisti u bejgħ 
dirett, u bejn is-16 ta' Ottubru u t-30 ta' 
Novembru wara l-perjodu ta' 12-il xahar 
kkonċernat, għandhom iħallsuha, fil-
limitu ta' 99% tal-ammont dovut, lill-
FAEG.
3. Jekk l-imposta fuq l-ammont żejjed li 
jipprovdi għaliha il-paragrafu 1 ma tkunx 
tħallset qabel id-data dovuta, il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Kumitat tal-Fondi Agrikoli, għandha 
tnaqqas somma ekwivalenti għall-imposta 
għaż-żejjed mhux imħallsa mill-
pagamenti ta' kull xahar skont it-tifsira 
tal-Artikolu ... tar-Regolament (KE) Nru 
... dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola 
komuni. Qabel ma tieħu d-deċiżjoni 
tagħha, il-Kummissjoni għandha twissi 
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lill-Istat Membru kkonċernat, li għandu 
jgħarraf il-pożizzjoni tiegħu fi żmien 
ġimgħa. L-Artikolu ...  tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru ... dwar id-dixxiplina 
baġitarja ma għandux japplika.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
l-arranġamenti għall-implimentazzjoni ta' 
dan l-Artikolu.

Or. es

Emenda 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103y (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103y
Kontribut tal-produtturi għall-imposta fuq 

l-ammont żejjed dovuta
L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata bis-sħiħ, skont l-Artikoli 
105r u 105u, fost il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 105c(2).
Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 105r(2) u 105u(1), il-produtturi 
għandhom ikunu responsabbli lejn l-Istat 
Membru għall-ħlas tal-kontribut tagħhom 
għall-imposta fuq l-ammont żejjed dovuta, 
ikkalkolata skont l-Artikoli 105f, 105g u 
105r, għas-sempliċi raġuni li qabżu l-
kwoti li kellhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom.

Or. pl
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Emenda 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103y (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103y
Kontribut tal-produtturi għall-imposta fuq 

l-ammont żejjed dovuta
L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata bis-sħiħ, skont l-Artikoli 
105p u 105s, fost dawk il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 105a(2).
Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 105p(3) u 105s(1), il-produtturi, 
sempliċement abbażi tal-fatt li jkunu 
qabżu l-kwoti disponibbli tagħhom,  
għandhom ikunu responsabbli lejn l-Istat 
Membru kkonċernat għall-pagament tal-
kontribut tagħhom għall-imposta fuq l-
ammont żejjed dovuta, ikkalkolata skont l-
Artikoli 105e, 105f u 105p.

Or. pt

Emenda 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103y (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103y
Kontribut tal-produtturi għall-imposta fuq 

l-ammont żejjed dovuta 
L-imposta fuq l-ammont żejjed għandha 
tkun allokata bis-sħiħ, skont l-Artikoli 
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101o u 101r, fost il-produtturi li 
kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 101a(2). Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 101o(3) 
u 101r(1), il-produtturi għandhom ikunu 
responsabbli fil-konfront tal-Istati 
Membri għall-ħlas tal-kontribut tagħhom 
għall-imposta għaż-żejjed dovuta, 
ikkalkulata skond l-Artikoli 101d, 101e 
u 101o, għas-sempliċi raġuni li qabżu l-
kwoti disponibbli tagħhom.

Or. es

Emenda 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 103z (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kunsinni
1. Sabiex jiġi kkalkulat l-ammont 
definittiv tal-imposta fuq l-ammont żejjed, 
il-kwantitajiet imwassla minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex ikunu jirriflettu 
kwalunkwe differenza bejn il-kontenut 
reali tax-xaħam u l-kontenut ta’ referenza 
tax-xaħam.
Fil-livell nazzjonali, l-imposta fuq l-
ammont żejjed għandha tiġi kkalkulata 
fuq il-bażi tas-somma tal-konsenji, 
aġġustata skont l-ewwel subparagrafu.
2. Il-kontribut ta' kull produttur għall-
ħlas tal-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandu jkun stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat 
Membru, wara li kwalunkwe parti mhux 
użata tal-kwota nazzjonali allokata għal 
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konsenji tkun ġiet jew ma tkunx ġiet 
riallokata, fi proporzjon tal-kwoti 
individwali ta' kull produttur jew skont 
kriterji oġġettivi li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
(a) jew f'livell nazzjonali abbażi tal-
ammont li fih ġiet maqbuża l-kwota ta' 
kull produttur;
(b) jew l-ewwel fil-livell tax-xerrej u minn 
hemm ’il quddiem fil-livell nazzjonali 
skont il-każ.
Meta japplika t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 105o(1), l-Istati Membri, huma u 
jistabbilixxu l-kontribut ta’ kull produttur 
għall-ammont tal-imposta li għandha 
titħallas minħabba l-applikazzjoni tar-rata 
ogħla msemmija f’dak is-subparagrafu, 
għandhom jiżguraw li dan l-ammont 
jingħata b’mod proporzjonat mill-
produtturi responsabbli skont kriterji 
oġġettivi li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Istat Membru.

Or. pl

Emenda 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103z (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

konsenji
1. Għall-iskopijiet tal-kalkolu finali tal-
imposta fuq l-ammont żejjed, il-
kwantitajiet konsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex tiġi riflessa kwalunkwe 
differenza bejn il-kontenut reali tax-
xaħam u l-kontenut ta’ referenza tax-
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xaħam, bl-applikazzjoni ta’ fatturi li 
għandhom jiġu determinati mill-
Kummissjoni u taħt kundizzjonijiet li 
għandha tistipula permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2). 
2. Fil-livell nazzjonali, l-imposta fuq l-
ammont żejjed għandha tiġi kkalkolata 
fuq il-bażi tas-somma tal-konsenji, 
aġġustata skont l-ewwel paragrafu.
3. Il-kontribut tal-produtturi għall-ħlas 
tal-imposta fuq l-ammont żejjed għandu 
jkun stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat, fejn ikun applikabbli, wara li 
kwalunkwe parti mhux użata tal-kwota 
nazzjonali allokata għal konsenji tkun 
reġgħet ġiet allokata, fi proporzjon tal-
kwoti individwali ta' kull produttur jew 
skont kriterji oġġettivi li għandhom jiġu 
determinati mill-Istati Membri:
(a) jew f'livell nazzjonali abbażi tal-
ammont li fih ġiet maqbuża l-kwota ta' 
kull produttur;  jew
(b) inizjalment fil-livell tax-xerrej u wara 
dan, fil-livell nazzjonali, fejn xieraq.

Or. pt

Emenda 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103z (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kunsinni
1. Sabiex tiġi mfassla d-dikjarazzjoni tal-
imposta fuq l-ammont żejjed definittiva, 
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il-kwantitajiet konsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu bl-applikazzjoni ta’ koeffiċjenti 
li għandhom jiġu ffissati mill-
Kummissjoni u fir-rispett tal-
kundizzjonijiet determinati minn din tal-
aħħar, meta jkun hemm differenza bejn 
il-kontenut reali tax-xaħam u l-kontenut 
ta’ referenza tax-xaħam.
Fil-livell nazzjonali, l-imposta fuq l-
ammont żejjed għandha tiġi kkalkulata 
fuq il-bażi tas-somma tal-konsenji, 
aġġustata skont l-ewwel subparagrafu.
2. Il-kontribut ta’ kull produttur għall-
ħlas tal-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandu jiġi stabbilit b’deċiżjoni tal-Istat 
Membru, wara li kwalunkwe parti tal-
kwota nazzjonali allokata għall-konsenji 
li ma tkunx intużat tiġi allokata mill-ġdid 
jew le, b’mod li jkun proporzjonali għall-
kwoti individwali ta’ kull produttur jew 
skont kriterji oġġettivi li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
(a) jew f'livell nazzjonali abbażi tal-
ammont li fih ġiet maqbuża l-kwota ta' 
kull produttur,
(b) jew l-ewwel fil-livell tax-xerrej u minn 
hemm ’il quddiem fil-livell nazzjonali 
skont il-każ.

Or. es

Emenda 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja
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1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġbir, mingħand il-
produtturi, tal-kontributi li dawn tal-
aħħar ikollhom jagħtu minħabba l-
imposta fuq l-ammont żejjed, u għandhom 
iħallsu lill-entità kompetenti tal-Istat 
Membru, qabel data u skont proċedura li 
għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 105y(d), 
(f) u (g), l-ammont ta’ dawn il-kontributi 
mnaqqas mill-prezz tal-ħalib imħallas lill-
produtturi responsabbli għall-ammont 
żejjed jew, fin-nuqqas ta’ dan, miġbur bi 
kwalunkwe mod ieħor li jkun xieraq.
2. Meta xerrej jieħu post xerrej wieħed 
ieħor jew aktar, għal kollox jew b’mod 
parzjali, il-kwoti individwali disponibbli 
għall-produtturi għandhom jitqiesu għall-
bqija tal-perjodu ta’ tnax-il xahar li jkun 
għaddej, wara li jitnaqqsu l-kwantitajiet li 
jkunu diġà ġew ikkonsenjati u filwaqt li 
jitqies il-kontenut tax-xaħam tagħhom. 
Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll 
meta produttur jittrasferixxi minn xerrej 
għal ieħor.
3. Meta, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet imwassla minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli għal dak il-
produttur, l-Istat Membru rilevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
konsenja mill-produttur ikkonċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
dettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista' jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jikkonsenjaw lil diversi 
xerrejja.

Or. pl
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Emenda 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja

1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
resposnabbli biex jiġbru kontributi fil-
pussess ta’ produtturi minħabba l-imposta 
fuq l-ammont żejjed u għandhom iħallsu 
lill-entità kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat, sa data u permezz ta’ 
proċedura li għandha tiġi stabbilita 
permezz ta’ atti ta' implimentazzjoni 
adottati  skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2), l-ammont 
ta’ dawn il-kontributi mnaqqsa mill-prezz 
tal-ħalib imħallas lill-prodottur 
responsabbli għall-kwantitajiet żejda jew, 
jekk ma jagħmlux dan, miġbura b’mezzi 
oħra xierqa.
2. Meta xerrej wieħed jieħu post xerrej 
wieħed ieħor jew aktar, għal kollox jew 
b’mod parzjali, il-kwoti individwali 
disponibbli għall-produtturi għandhom 
jitqiesu għall-bqija tal-perjodu ta’ tnax-il 
xahar li jkun għaddej, wara li jitnaqqsu l-
kwantitajiet li jkunu diġà twasslu u 
filwaqt li jitqies il-kontenut tax-xaħam 
tagħhom. Dan il-paragrafu għandu 
japplika wkoll fejn produttur jibdel ix-
xerrejja.
3. Jekk, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet imwassla minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli għal dak il-
produttur, l-Istat Membru rilevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
konsenja mill-produttur ikkonċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
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dettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista' jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jagħmlu l-konsenja lil diversi 
xerrejja.

Or. pt

Emenda 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103aa
Rwol tax-xerrejja

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

Or. es

Emenda 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
L-Artikolu 103ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ab
Approvazzjoni

L-istatus ta’ xerrej għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru skont kriterji li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 105x(f), u 
skont il-proċedura satbbilita, Permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, skont l-Artikolu 
105y(i).

Or. pl

Emenda 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta għal regolament
Artikolu 103ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ab
Approvazzjoni

L-istatus ta’ xerrej għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru kkonċernat fuq il-bażi ta’ kriterji 
li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikolu 160.
Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
sodisfatti, u l-informazzjoni li għandha 
tiġi pprovduta, mill-produtturi, fir-rigward 
ta’ bejgħ dirett, għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 162(2).

Or. pt

Emenda 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ab
Approvazzjoni

L-istatus ta' xerrej għandu jkun soġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru skont kriterji li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Kummissjoni. Il-
kondizzjonijiet li għandhom ikunu 
sodisfatti u l-informazzjoni li għandha 
tingħata mill-produtturi fil-każ ta' bejgħ 
dirett għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni.

Or. es
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Emenda 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru, wara li 
kwalunkwe parti tal-kwota nazzjonali 
allokata għall-bejgħ dirett li ma tkunx 
intużat tiġi allokata mill-ġdid jew le, fil-
livell territorjali xieraq jew fil-livell 
nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi tal-kalkolu tal-
kontribut tal-produttur għall-imposta fuq 
l-ammont żejjed dovuta fuq il-kwantità 
totali ta’ ħalib mibjugħ, ittrasferit jew użat 
għall-manifattura tal-prodotti tal-ħalib 
mibjugħin jew ittrasferiti, billi japplikaw 
kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
105x(b).
3. Ma għandha titqies ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam għall-
għan tal-kalkolu tal-ammont definittiv tal-
imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikolu 105y(d) u (f), il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi kif u 
meta l-imposta fuq l-ammont żejjed 
għandha titħallas lill-awtorità relevanti 
tal-Istat Membru. 

Or. pl
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Emenda 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru kkonċernat, 
fejn applikabbli, wara li kwalunkwe parti 
tal-kwota nazzjonali allokata għall-bejgħ 
dirett li ma tkunx intużat tiġi allokata 
mill-ġdid, fil-livell territorjali xieraq jew 
fil-livell nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jideterminaw il-bażi tal-kalkolu għall-
kontribut tal-produttur għall-imposta fuq 
l-ammont żejjed dovuta fuq il-kwantità 
totali ta’ ħalib mibjugħ, ittrasferit jew użat 
għall-manifattura tal-prodotti tal-ħalib 
mibjugħin jew ittrasferiti, billi japplikaw -
kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
160. 
3. Ma għandha tiġi kkunsidrata l-ebda 
korrezzjoni marbuta mal-kontenut tax-
xaħam għall-finijiet tat-kalkolu finali tal-
imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 105v, 
għandha tistipula l-arranġamenti għall-
ħlas, kif ukoll id-data tal-ħlas, tal-imposta 
fuq l-ammont żejjed lill-entitajiet 
kompetenti tal-Istati Membri.

Or. pt
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Emenda 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

dirett
1. Fil-każ tal-bejgħ dirett, il-kontribut ta’ 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta fuq 
l-ammont żejjed għandu jkun stabbilit 
b’deċiżjoni tal-Istat Membru, wara li 
kwalunkwe parti tal-kwota nazzjonali 
allokata għall-bejgħ dirett li ma tkunx 
intużat tiġi allokata mill-ġdid jew le, fil-
livell territorjali x-xieraq jew fil-livell 
nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi tal-kalkolu tal-
kontribut tal-produttur għall-imposta fuq 
l-ammont żejjed dovuta fuq il-kwantità 
totali ta’ ħalib mibjugħ, ittrasferit jew użat 
għall-manifattura tal-prodotti tal-ħalib 
mibjugħin jew ittrasferiti, billi japplikaw 
il-kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni.
3. Ma għandha titqies ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam għall-
għan tal-kalkolu tal-ammont definittiv tal-
imposta fuq l-ammont żejjed.
4. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
kif u meta l-imposta għaż-żejjed għandha 
titħallas lill-entità kompetenti tal-Istat 
Membru.

Or. es

Emenda 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 103ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ad
Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 

mhux imħallsa
1. Meta, fil-każ tal-konsenji jew tal-bejgħ 
dirett, jinstab li trid titħallas l-imposta fuq 
l-ammont żejjed u l-kontribut miġbur 
mill-produtturi jkun akbar minn dik l-
imposta, l-Istat Membru jista’:
(a) juża' l-eċċess kollu jew parti minnu 
sabiex jiffinanzja l-miżuri fil-punt (a) tal-
Artikolu 105(1), u/jew
(b) iqassmu kollu mill-ġdid jew iqassam 
parti minnu mill-ġdid lill-produtturi li:
(i) jaqgħu taħt kategoriji prijoritarji 
stabbiliti mill-Istat Membru abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u f'perjodu li għandu 
jkun stabbilit mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 105x(g), 
jew
(ii) huma affettwati minn sitwazzjoni 
eċċezzjonali minħabba regola nazzjonali 
mhux konnessa mas-sistema tal-kwota 
għall-ħalib jew prodotti oħra tal-ħalib 
stabbilita b’dan il-kapitolu.
2. Fejn ikun stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta fuq l-ammont 
żejjed, kwalunkwe ħlas bil-quddiem li 
jkun inġabar mix-xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jitħallas lura sa mhux 
aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tnax-
il xahar ta’ wara.
3. Fejn xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta fuq l-ammont żejjed skont l-
Artikolu 74, l-Istat Membru jista' jiġbor 
ammonti mhux imħallsa direttament mill-
produttur, mingħajr preġudizzju għal 
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kwalunkwe penalità li hu jista' jimponi 
fuq ix-xerrej inadempjenti.
4. Fejn produttur jew xerrej jonqos milli 
jirrispetta l-limitu taż-żmien għall-ħlas, l-
imgħax fuq l-arretrati għandu jitħallas 
lill-Istat Membru. Permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 105y(e), 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
imgħax li għandu japplika.

Or. pl

Emenda 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 103ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ad
Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 

mhux imħallsa
1. Fejn, fil-każ tal-konsenji jew tal-bejgħ 
dirett, jiġi stabbilit li trid titħallas l-
imposta fuq l-ammont żejjed u li l-
kontribut miġbur mill-produtturi jkun 
akbar mill-imposta, l-Istat Membru jista’:
(a) juża l-ammont żejjed kollu jew parti 
minnu biex jiffinanzja l-miżuri msemmija 
fl-Artikolu 105k(1)(a); u/jew
(b) jerġa’ jqassmu kollu jew parti minnu 
lil produtturi li:
– jaqgħu taħt kategoriji prijoritarji 
determinati mill-Istat Membru abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u fi skedi ta’ żmien li 
għandhom jiġi stipulati mill-
Kummissjoni, jew
– huma affettwati minn sitwazzjoni 
eċċezzjonali li tirriżulta minn regola 
nazzjonali mhux konnessa mas-sistema 
tal-kwota għall-ħalib u prodotti oħra tal-
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ħalib stabbilita b’dan il-Kapitolu.
2. Fejn jinsab li l-ebda taxxa ma hija 
dovuta, kull ħlas bil-quddiem miġbur mix-
xerrejja jew l-Istat Membru għandu 
jitħallas lura sa mhux aktar tard mit-
tmiem tal-perjodu ta’ tnax-il xahar ta’ 
wara.
3. Fejn xerrej ikun naqas milli jirrispetta 
l-obbligu li jiġbor il-kontribut tal-
produtturi għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed skont l-Artikolu 105q, l-Istat 
Membru jista' jiġbor ammonti mhux 
imħallsa direttament mill-produttur, 
mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
penalità li hu jista' jimponi fuq ix-xerrej 
inadempjenti.
4. Fejn produttur ikun naqas milli 
jirrispetta d-data ta’ skadenza tal-ħlas, 
għandu jitħallas imgħax fuq l-arretrati 
lill-Istat Membru, li għandhom jiġu 
determinati mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. pt

Emenda 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 103ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ad
Ammonti żejda mħallsa jew ammonti 

mhux imħallsa 
1. Meta, fil-każ tal-konsenji jew tal-bejgħ 
dirett, jinstab li trid titħallas l-imposta fuq 
l-ammont żejjed u l-kontribut miġbur 
mill-produtturi jkun akbar minn dik l-
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imposta, l-Istat Membru jista’:
a) juża' l-eċċess kollu jew parti minnu 
biex jiffinanzja l-miżuri msemmijin fil-
paragrafu 1, punt (a) tal-Artikolu 101j, 
u/jew 
b) iqassmu mill-ġdid parzjalment jew 
iqassmu kollu mill-ġdid lill-produtturi li:
– jaqgħu taħt kategoriji prijoritarji 
stabbiliti mill-Istat Membru abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u f'perjodu li għandu 
jkun stabbilit mill-Kummissjoni, jew
– huma affettwati minn sitwazzjoni 
eċċezzjonali li tirriżulta minn regola 
nazzjonali mhux konnessa mas-sistema 
tal-kwota għall-ħalib jew prodotti oħra 
tal-ħalib stabbilita b’dan il-Kapitolu.
2. Meta jkun stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta fuq l-ammont 
żejjed, kwalunkwe ħlas bil-quddiem li 
jkun inġabar mix-xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jitħallas lura sa mhux 
aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tnax-
il xahar ta’ wara.
3. Meta xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta għaż-żejjed skond l-Artikolu 
101p, l-Istat Membru jista' jiġbor 
ammonti mhux imħallsa direttament mill-
produttur, mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe penalità li hu jista' jimponi 
fuq ix-xerrej inadempjenti.
4. Meta produttur jew xerrej jonqos milli 
jirrispetta l-limitu taż-żmien għall-ħlas, l-
imgħax fuq l-arretrati li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni għandhom 
jitħallsu lill-Istat Membru.

Or. es

Emenda 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta għal regolament
L-Artikolu 103ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103ae
Sottotaqsima IV

Dispożizzjonijiet proċedurali
Setgħat delegati

Sabiex tiżgura li s-sistema tal-kwoti tal-
ħalib tilħaq l-għan tagħha, b’mod 
partikulari l-użu effiċjenti tal-kwota 
individwali u l-kalkolu, il-ġbir u l-użu 
korrett tal-imposta, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti delegati, tadotta 
regoli dwar:
(a) konverżjonijiet temporanji u definittivi 
tal-kwoti;
(b) il-kundizzjonijiet li jirregolaw prodotti 
kummerċjalizzati ta’ ħalib u prodotti tal-
ħalib li għandhom jiġu kkunsidrati għall-
finijiet tal-kalkolu tal-imposta fuq l-
ammont żejjed;
(c) l-allokazzjoni mill-ġdid ta’ kwoti li ma 
jkunux intużaw;
(d) aġġustament ta’ korrezzjoni ta’ 
kontenut ta’ xaħam;
(e) l-obbligu tal-produtturi li jwasslu l-
konsenji lil xerrejja approvati;
(f) il-kriterji għall-approvazzjoni tax-
xerrejja mill-Istat Membru;
(g) il-kriterji oġġettivi għat-tqassim mill-
ġdid tal-imposta żejda;
(h) l-aġġustament tad-definizzjoni tal-
“bejgħ dirett”, filwaqt li titqies id-
definizzjoni ta’ “konsenja” mogħtija fl-
Artikolu 105b(1)(f).

Or. pl
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Emenda 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 103af (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103af
Setgħat ta’ implimentazzjoni

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta kwalunkwe 
regola neċessarja biex timplimenta kwoti 
tal-ħalib, inkluż:
(a) konverżjonijiet definittivi ta’ kwoti u 
qsim ta’ kwota nazzjonali bejn konsenji u 
bejgħ dirett fuq il-bażi ta’ notifiki tal-
Istati Membri;
(b) l-istabbiliment ta’ koeffiċjent għall-
kwota individwali tal-kontenut tax-
xaħam, il-korrezzjoni tal-kontenut tax-
xaħam u r-reġistrazzjoni tal-qbiż tal-
kontenut tax-xaħam tal-kwota nazzjonali;
(c) l-istabbiliment ta’ ekwivalenti tal-ħalib 
mill-Istati Membri;
(d) il-proċedura, il-limitu taż-żmien u l-
avveniment operattiv għar-rata tal-
kambju applikabbli dwar il-ħlas tal-
imposta u t-tqassim mill-ġdid tal-imposta 
żejda, it-tnaqqis tal-ħlasijiet bil-quddiem 
f’każijiet fejn ma tħarsux il-limiti taż-
żmien;
(e) ir-rati tal-imgħax applikabbli f’każijiet 
ta’ ħlas tard, ħlas korrett tal-imposta u l-
użu tal-imposta ta’ 1 % li m’għandhiex 
titħallas lill-FAEG;
(f) it-tagħrif lill-produtturi dwar 
definizzjonijiet ġodda, il-komunikazzjoni
tal-kwota individwali u n-notifika tal-
imposta;
(g) il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni 
dwar l-applikazzjoni ta’ arranġamenti 
għall-imposta fis-settur tal-ħalib;
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(h) it-tfassil ta’ dikjarazzjoni tal-konsenji 
u tad-dikjarazzjonijiet tal-bejgħ dirett;
(i) id-dikjarazzjonijiet li jeħtieġ li jsiru, ir-
reġistrazzjonijiet li għandhom jinżammu 
u l-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta mix-xerrejja u l-produtturi;
(j) il-kontrolli fuq il-konsenji u l-bejgħ 
dirett.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-kwoti tal-ħalib tfisser żieda fin-numru ta’ farms aktar dgħajfa u reġjuni li 
jkollhom jieqfu mill-produzzjoni. Minkejja l-kriżi fis-suq tal-ħalib fl-2008 u l-2009, is-sistema 
tal-kwoti tat prova ta’ fattur stabilizzanti effettiv. Il-kwoti huma ta’ benefiċċju għall-bdiewa 
fir-rigward tal-pożizzjoni tagħhom fil-konfront tax-xerrejja tal-ħalib, u jagħmluha possibbli li 
l-produzzjoni tkompli f’reġjuni fejn il-produzzjoni tal-ħalib għandha sinifikat partikolari li 
jmur lil hinn minn sempliċi kunsiderazzjonijiet ekonomiċi Is-sistema tal-kwoti tal-ħalib tat 
prova tal-effikaċja tagħha tul bosta snin u ma għandhiex tiġi abbandunata.

Emenda 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Taqsima 2 – titolu 2 – kapitolu 2 – sezzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-PAK għandha tippromwovi l-konċentrazzjoni ta’ kooperattivi agrikoli u ssostni l-
introduzzjoni ta’ kuntratti bejn in-naħa tal-produttur u l-industrija tal-ipproċessar billi 
tittrasponi l-proposta mis-settur tal-prodotti tal-ħalib għal setturi oħra.

Emenda 1579
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li kull 
konsenja ta’ ħalib mhux ittrattat minn 
bidwi lil proċessur ta’ ħalib mhux ittrattat 
għandha tkun koperta b’kuntratt bil-miktub 
bejn il-partijiet, dan il-kuntratt għandu 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

Kull konsenja ta’ ħalib mhux ittrattat minn 
bidwi lil proċessur ta’ ħalib mhux ittrattat 
għandha tkun koperta b’kuntratt bil-miktub 
bejn il-partijiet u dan il-kuntratt għandu 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Pjuttost milli l-Istati Membri jingħataw għażla rigward il-kuntratti, huma għandhom jiġu 
magħmula obbligatorji fil-livell Ewropew sabiex jiġi żgurat suq komuni tal-ħalib, biex dan 
iżomm lill-proċessuri milli joħolqu relazzjoni negattiva bejn il-produtturi u tiġi evitata l-
kreazzjoni ta’ kompetizzjoni dannuża bejn l-Istati Membri li jiddeċiedu favur kuntratti fuq 
naħa waħda u dawk li jiddeċiedu kontrihom fuq in-naħa l-oħra.

Emenda 1580
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c –punt i – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ikun fiss u stabbilit fil-kuntratt, u/jew – ikun fiss u stabbilit fil-kuntratt, 
ikopri mill-inqas il-kostijiet tal-
produzzjoni, li jikkunsidraw il-
kostijiet tal-enerġija, il-fertilizzant, 
l-ikel tal-annimali, il-kiri u inputs 
oħra, u bl-aġġustament tal-
prezzijiet b’mod korrispondenti 
u/jew

Or. fr

Emenda 1581
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c – punt i – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ikun fiss u stabbilit fil-kuntratt, u/jew ikun fiss u stabbilit fil-kuntratt, u jirrefletti 
l-kostijiet reali tal-produzzjoni u/jew

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Klawżola kuntrattwali importanti għandha tkun li l-prezzijiet negozjati għandhom jirreflettu l-
kostijiet reali tal-produzzjoni. Jekk din il-kundizzjoni ma tiġix soddisfatta, ma jkun hemm l-
ebda titjib fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-produtturi.

Emenda 1582
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c – punt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivarja biss dwar fatturi li jkunu stabbiliti 
fil-kuntratt, b’mod partikolari l-iżvilupp 
fis-sitwazzjoni tas-suq abbażi ta’ indikaturi 
tas-suq, il-volum ikkonsenjat u l-kwalità 
jew il-kompożizzjoni tal-ħalib mhux 
ittrattat ikkonsenjat,

ivarja biss dwar fatturi li jkunu stabbiliti 
fil-kuntratt, b’mod partikolari il-kostijiet 
reali tal-produzzjoni, l-iżvilupp fis-
sitwazzjoni tas-suq abbażi ta’ indikaturi 
tas-suq, il-volum ikkonsenjat u l-kwalità 
jew il-kompożizzjoni tal-ħalib mhux 
ittrattat ikkonsenjat,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Klawżola kuntrattwali importanti għandha tkun li l-prezzijiet negozjati għandhom jirreflettu l-
kostijiet reali tal-produzzjoni. Jekk din il-kundizzjoni ma tiġix soddisfatta, ma jkun hemm l-
ebda titjib fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-produtturi.
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Emenda 1583
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c – punt i – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jikkunsidra l-kostijiet relatati ma’ 
investimenti ta’ sostenibilità tal-bidwi;

Or. en

Emenda 1584
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 2 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-tul taż-żmien tal-kuntratt, li jista’ 
jinkludi tul ta’ żmien indefinittiv bi 
klawżoli ta’ terminazzjoni.

(iii) it-tul taż-żmien tal-kuntratt, li jista’ 
jinkludi tul ta’ żmien indefinittiv bi 
klawżola ta’ indiċizzazzjoni u ta’ negozjar 
mill-ġdid ta’ prezzijiet marbuta ma’ 
tendenzi anomali ta’ kostijiet ta’ 
produzzjoni u ta’ klawżoli ta’ 
terminazzjoni.

Or. fr

Emenda 1585
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-elementi kollha ta’ kuntratti għall-
konsenja ta’ ħalib mhux ittrattat konklużi 
minn bdiewa, kolletturi jew proċessuri ta’ 
ħalib mhux ittrattat, inklużi dawk l-

imħassar
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elementi msemmija fil-paragrafu 2(c), 
għandhom ikunu nnegozjati b’mod liberu 
bejn il-partijiet.

Or. fr

Emenda 1586
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex tiġi ggarantita l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta miżuri 
neċessarji. Dak l-att ta' implimentazzjoni 
għandu jiġi adottat skont il-proċedura tal-
eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

imħassar

Or. de

Emenda 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es

Emenda 1588
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kuntratti għall-konsenja ta’ ħalib mhux 
ittrattat minn bidwi lil proċessur ta’ ħalib 
mhux ittrattat, jew lil kollettur skont it-
tifsira tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 104(1), jistgħu jiġu nnegozjati 
minn organizzazzjoni ta’ produtturi fis-
settur tal-ħalib u prodotti tal-ħalib li tkun 
rikonoxxuta skont l-Artikolu 106, f’isem il-
bdiewa membri tagħha għal parti tal-
produzzjoni konġunta tagħhom jew għaliha 
kollha.

1. Kuntratti għall-konsenja ta’ ħalib tal-
baqra mhux ittrattat minn bidwi lil 
proċessur ta’ ħalib tal-baqra mhux ittrattat, 
jew lil kollettur skont it-tifsira tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 104(1), jistgħu 
jiġu nnegozjati minn organizzazzjoni ta’ 
produtturi fis-settur tal-ħalib u prodotti tal-
ħalib li tkun rikonoxxuta skont l-
Artikolu 106, f’isem il-bdiewa membri 
tagħha għal parti tal-produzzjoni konġunta 
tagħhom jew għaliha kollha.

Or. en

Emenda 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 105a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105a
Miżuri tranżizzjonali għat-terminazzjoni 

tas-sistema tal-kwoti tal-ħalib
1. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-Anness 
VIII għandhom jiżdiedu b’5% fl-2014/15 
fid-dawl tal-aħħar sena tas-sistema tal-
kwoti tal-ħalib u kundizzjonijiet 
partikolari li jeżistu f’ċerti Stati Membri.
2. Għandha titħallas imposta fuq l-
ammont żejjed fuq il-ħalib u l-prodotti l-
oħra tal-ħalib ikkummerċjalizzati li 
jaqbżu l-kwota nazzjonali stabbilita skont 
is-Sottotaqsima II.
L-imposta għandha tkun ta’ EUR 27.83 
għal kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
Madankollu, għas-sena 2014/15, l-
imposta għandha tkun stabbilita, għal 
kull 100 kilogramma ta' ħalib, f'EUR 
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10.00.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-ftehim tal-Kunsill fil-Verifika tas-Saħħa tal-2008 tal-PAK biex jiġi żgurat it-tmiem 
gradwali mingħajr ostakli tas-sistema tal-kwoti tal-ħalib fl-Istati Membri kollha.

Emenda 1590
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 105a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105a
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw il-funzjonament 

tas-suq komuni tal-ħalib
Bil-ħsieb li jitjieb u jiġi stabilizzat il-
funzjonament tas-suq intern, l-Istati 
Membri produtturi jistgħu jistipulaw 
regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jimmaniġġjaw il-provvista, b’mod 
partikolari billi jimplimentaw deċiżjonijiet 
meħuda mill-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108. Sakemm il-miżuri meħuda 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 106 sa 108 jkunu żviluppaw il-
poter tas-suq meħtieġ biex il-provvista tiġi 
aġġustata għad-domanda fuq il-bażi ta’ 
deċiżjonijiet  speċifiċi, għandu jiġi 
ggarantit lill-produtturi livell minimu ta’ 
stabilità tas-suq bl-għajnuna ta’ 
organizazzjoni adegwata tas-suq li żżomm 
il-produzzjoni allinjata mad-domanda 
Ewropea. Għal din ir-raġuni, il-sistema 
tal-kwoti tal-ħalib għandha tiġi estiża 
għall-2017.

Or. de
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Emenda 1591
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix u 
jistgħu jirrikonoxxu, fuq talba, 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi f’setturi 
oħra

Or. en

Emenda 1592
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda obbligu biex l-Istati Membri jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi taħt ċerti kundizzjonijiet. Għandu jkun fid-diskrezzjoni tagħhom jagħmlux dan 
jew le.

Emenda 1593
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Emenda 1594
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. lv

Emenda 1595
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Emenda 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Emenda 1597
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi ma għandux ikun obbligatorju, iżda 
għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri individwali. Dan l-approċċ huwa f’konformità mal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà u jippermetti lill-Istati Membri jivvalutaw dawn l-
organizzazzjonijiet skont iċ-ċirkustanzi speċifiċi nazzjonali.

Emenda 1598
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en
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Emenda 1599
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda rekwiżit obbligatorju biex l-Istati Membri jirrikonoxxu 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi. L-iskop li r-rikonoxximent isir obbligatorju mhuwiex ċar u 
l-konsegwenzi huma imprevedibbli. L-inizjattivi politiċi kollha fi ħdan il-katina tal-ikel 
għandhom ikunu fuq bażi volontarja. Il-proposta tal-Kummissjoni diġà għandha l-ambitu 
xieraq għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi. Huwa importanti li r-rwol tal-
biewa fil-katina ta’ valur tal-ikel jissaħħaħ. Madankollu, il-proposta tal-Kummissjoni diġà 
għandha l-ambitu xieraq għall-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi.

Emenda 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
li:

Or. en

Emenda 1601
Albert Deß
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn produtturi ta’ 
mill-anqas wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2);

(a) ikunu kostitwiti minn bdiewa f’settur 
speċifiku elenkat fl-Artikolu 1(2);

Or. en

Emenda 1602
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn produtturi ta’ 
mill-anqas wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2);

(a) ikunu kostitwiti u kkontrollati minn 
bdiewa f’settur speċifiku elenkat fl-
Artikolu 1(2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

1) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi għandhom isaħħu l-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-
ikel (minflok il-proċessuri). Jekk intuża l-kliem tal-proposta tal-Kummissjoni ("produtturi") 
dan jista’ jippermetti assoċjazzjonijiet ta’ proċessuri. 2) Huwa importanti li l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jkunu jistgħu jiġu kkontrollati mill-membri tagħhom (= il-
bdiewa) kull mument. 3) Għandu jkun permess biss li bdiewa tal-istess settur jingħaqdu 
flimkien bħala forza waħda f’organizzazzjoni ta’ produtturi.

Emenda 1603
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn produtturi ta’ 
mill-anqas wieħed mis-setturi elenkati fl-

(a) ikunu kostitwiti u kkontrollati minn 
produtturi ta’ mill-anqas wieħed mis-setturi 
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Artikolu 1(2); elenkati fl-Artikolu 1(2);

Or. en

Emenda 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn produtturi ta’ 
mill-anqas wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2);

(a) ikunu kostitwiti u kkontrollati minn 
produtturi ta’ mill-anqas wieħed mis-setturi 
elenkati fl-Artikolu 1(2);

Or. en

Emenda 1605
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) huma ffurmati fuq l-inizjattiva tal-
bdiewa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi għandhom isaħħu l-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-
ikel (minflok il-proċessuri). Jekk jintuża l-kliem tal-proposta tal-Kummissjoni ("produtturi") 
dan jista’ jippermetti assoċjazzjonijiet ta’ proċessuri.

Emenda 1606
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) huma ffurmati fuq l-inizjattiva tal-
bdiewa;

Or. en

Emenda 1607
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi u jkunu proprjetà tal-produtturi 
u kkontrollati minnhom;

Or. en

Emenda 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi u jiddisponu minn riżorsi 
umani, materjali jew tekniċi adegwati biex 
iwettqu l-attivitajiet tagħhom;

Or. en

Emenda 1609
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiddisponu minn riżorsi umani, 
materjali u tekniċi adegwati biex iwettqu 
l-attivitajiet tagħhom;

Or. en

Emenda 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) isegwu għan speċifiku, li jista’ jinkludi 
mill-anqas wieħed mill-objettivi li ġejjin:

(c) isegwu l-objettivi li ġejjin bħala 
għanijiet speċifiċi:

Or. es

Emenda 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) isegwu għan speċifiku, li jista’ jinkludi 
mill-anqas wieħed mill-objettivi li ġejjin:

(c) isegwu l-għan speċifiku li jiksbu mill-
inqas tnejn mill-punti i, ii jew iii, bil-
possibilità li jinkludu volontarjament 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi l-oħra 
fil-lista li ġejja:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li wieħed jitlef il-konċentrazzjoni minn fuq l-objettiv fundamentali li l-
organizzazzjonijiet ta’ produttueri tal-frott u l-ħaxix ilhom ifittxu s-snin, li huwa li l-provvista 
tkun ikkonċentrata sabiex issir kummerċjalizzazzjoni konġunti, dawn l-organizzazzjonijiet 
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għandhom jiżviluppaw programmi operazzjonali li għandhom l-istess objettiv fundamentali.

Emenda 1612
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jiġi żgurat li l-produzzjoni tiġi 
ppjanata u aġġustata skont id-domanda, 
partikolarment fir-rigward tal-kwalità u l-
kwantità;

imħassar

Or. en

Emenda 1613
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jiġi żgurat li l-produzzjoni tiġi 
ppjanata u aġġustata skont id-domanda, 
partikolarment fir-rigward tal-kwalità u l-
kwantità;

(i) li jiġi żgurat li l-produzzjoni tiġi 
ppjanata u aġġustata skont id-domanda, 
partikolarment fir-rigward tal-kwalità u l-
kwantità, permezz ta’ strumenti ta’ 
aġġustament tal-volum;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti ta’ aġġustament tal-produzzjoni magħmula disponibbli lill-organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi għandhom isegwu l-aġġustament fil-provvista.

Emenda 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 
mill-membri tagħhom;

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 
mill-membri tagħhom inkluż in-negozjar 
tal-prezzijiet f’isem il-membri tagħhom, 
fir-rigward tal-produzzjoni konġunta 
parzjali jew totali tagħhom;

Or. en

Emenda 1615
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 
mill-membri tagħhom;

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 
mill-membri tagħhom inkluż in-negozjar 
tal-prezzijiet f’isem il-bdiewa li 
jappartjenu lil dawn l-organizzazzjonijiet,
filwaqt li tiġi kkunsidrata parti mill-
produzzjoni konġunta jew kollha kemm 
hi;

Or. fr

Emenda 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq dirett tal-prodotti 
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mill-membri tagħhom; magħmulin mill-membri tagħhom;

Or. it

Emenda 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

(iii) li jiġu segwiti wieħed mill-għanijiet 
speċifiċi jew aktar minn wieħed stabbiliti 
fil-punt (c) tal-Artikolu 106a;

Or. es

Emenda 1618
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

(iii) li jiġu minimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

Or. en

Emenda 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal- (iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
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produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi pereżempju billi jiġu 
pprovduti strumenti tal-ġestjoni tar-riskju; 

Or. en

Emenda 1620
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi, pereżempju permezz tal-
miżuri msemmija fl-Artikoli 38 sa 40 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR];

Or. fr

Emenda 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi;

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u jiġu stabbilizzati l-prezzijiet 
tal-produtturi, u li jiġu ggarantiti prezzijiet 
ġusti għall-konsumatur b’relazzjoni mal-
prezzijiet tal-produttur;

Or. pt

Emenda 1622
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) li jiġu negozjati t-termini tal-
kuntratt;

Or. en

Emenda 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) li ssir riċerka dwar metodi sostenibbli 
ta’ produzzjoni u żviluppi tas-suq;

imħassar

Or. es

Emenda 1624
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) li ssir riċerka dwar metodi sostenibbli 
ta’ produzzjoni u żviluppi tas-suq;

(iv) li ssir riċerka dwar metodi 
ekonomikament sostenibbli ta’ 
produzzjoni, prattiki innovattivi, 
kompetittività ekonomika u żviluppi tas-
suq;

Or. en

Emenda 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) li ssir promozzjoni u li tingħata 
assistenza teknika għall-użu ta’ prattiki 
ta’ kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni 
ambjentalment tajbin;

imħassar

Or. es

Emenda 1626
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) li ssir promozzjoni u li tingħata 
assistenza teknika għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni 
ambjentalment tajbin;

(v) li ssir promozzjoni u li tingħata 
assistenza teknika biex jitjiebu l-
kompetittività ekonomika u t-tekniki ta’
produzzjoni;

Or. en

Emenda 1627
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) li ssir promozzjoni u li tingħata 
assistenza teknika għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni 
ambjentalment tajbin;

(v) li ssir promozzjoni u li tingħata 
assistenza teknika għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni, tekniki ta’ produzzjoni 
ambjentalment tajbin u prattiki u tekniki 
tajbin ta’ benesseri tal-annimali;

Or. en
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Emenda 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) li tiġi promossa u pprovduta 
assistenza teknika għall-użu ta’ standards 
ta’ produzzjoni, titjib fil-kwalità tal-
prodotti u żvilupp ta’ prodotti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, 
indikazzjoni ġeografika protetta jew 
koperti b’tikketta ta’ kwalità nazzjonali. 

Or. en

Emenda 1629
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) li tiġi promossa u pprovduta 
assistenza teknika għall-użu ta’ standards 
ta’ produzzjoni, titjib fil-kwalità tal-
prodotti u żvilupp ta’ prodotti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, 
indikazzjoni ġeografika protetta jew 
koperti b’tikketta ta’ kwalità nazzjonali;

Or. en

Emenda 1630
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt va (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) li tiġi promossa u pprovduta 
assistenza għall-iżvilupp ta’ prodotti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew  
indikazzjoni ġeografika protetta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa mixtieq li l-organizzazzjonijiet ta’ produtturi jgħinu lill-bdiewa jagħmlu użu 
mill-possibilitajiet ipprovduti minn denominazzjonijiet protetti tal-oriġini / indikazzjonijiet 
ġeografiċi protetti.

Emenda 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) li jiġu stipulati regoli ta’ produzzjoni 
u ta’ kummerċjalizzazzjoni meta prodotti 
jitqiegħdu għall-ewwel darba fis-suq, li 
jkunu aktar iebsa minn dawk stipulati fil-
livell tal-UE jew fil-livell nazzjonali;

Or. fr

Emenda 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) li jiġu stabbiliti regoli ta’ produzzjoni 
u ta’ kummerċjalizzazzjoni li jkunu aktar 
iebsa minn dawk stipulati fil-livell tal-
Unjoni jew fil-livell nazzjonali;
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Or. es

Emenda 1633
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt vb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vb) li jiġu żviluppati inizjattivi li 
jippermettu t-titjib tal-kwalità u l-
innovazzjoni fil-prodotti tal-ikel;

Or. en

Emenda 1634
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 - paragrafu 1 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) l-immaniġġjar ta’ prodotti sekondarji 
u ta’ skart, b’mod partikolari biex tiġi 
protetta l-kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u 
tal-pajsaġġ, u ppreservata u stimulata l-
bijodiversità; and

imħassar

Or. en

Emenda 1635
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 - paragrafu 1 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) l-immaniġġjar ta’ prodotti sekondarji 
u ta’ skart, b’mod partikolari biex tiġi 

imħassar
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protetta l-kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u 
tal-pajsaġġ, u ppreservata u stimulata l-
bijodiversità; and

Or. en

Emenda 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 - paragrafu 1 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) l-immaniġġjar ta’ prodotti sekondarji 
u ta’ skart, b’mod partikolari biex tiġi 
protetta l-kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u 
tal-pajsaġġ, u ppreservata u stimulata l-
bijodiversità; and

imħassar

Or. es

Emenda 1637
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jingħata kontribut għall-użu sostenibbli 
ta’ riżorsi naturali u għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima;

imħassar

Or. en

Emenda 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jingħata kontribut għall-użu sostenibbli 
ta’ riżorsi naturali u għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima;

imħassar

Or. es

Emenda 1639
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jingħata kontribut għall-użu sostenibbli
ta’ riżorsi naturali u għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima;

(vii) li jingħata kontribut għall-użu ta’ 
sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli għall-konservazzjoni ta’ riżorsi 
naturali, inkluż it-tibdil fil-klima;

Or. fr

Emenda 1640
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġu żviluppati inizjattivi biex 
tissaħħaħ is-sostenibilità ekonomika u l-
kompetittività ekonomika tal-produtturi, u 
biex tissaħħaħ l-innovazzjoni;

Or. en
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Emenda 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġu żviluppati inizjattivi biex 
jitjiebu l-kwalità u n-natura innovattiva 
ta’ ikel agrikolu;

Or. es

Emenda 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġu żviluppati inizjattivi biex 
titjieb il-kwalità u ssir promozzjoni tal-
innovazzjoni fl-ikel agrikolu;

Or. es

Emenda 1643
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġi żgurat li l-produtturi ta’ 
organizzazzjoni rikonoxxuta tal-
produtturi jirċievu kumpens raġonevoli 
għall-kostijiet ta’ investimenti għal 
kwistjonijiet bħal dak ambjentali u l-
benesseri tal-annimali.

Or. en
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Emenda 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġu implimentati miżuri konġunti 
biex jiġu antiċipati u mmaniġġjati r-riskji 
ekonomiċi, b'mod partikolari l-fondi ta' 
ekwalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 109c;

Or. fr

Emenda 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li tittieħed azzjoni biex titjieb il-
kwalità, speċjalment fl-istadju ta’ tqegħid 
fis-suq;

Or. it

Emenda 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jogħla l-valur tas-suq tal-
produzzjoni, inkluż permezz tal-
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ipproċessar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi dikjarat u sottolinjat espliċitament li mod wieħed kif jiżdied il-valur tal-
produzzjoni huwa permezz tal-ipproċessar.

Emenda 1647
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) li jiġu żgurati prezzijiet ġusti u 
raġonevoli għall-produtturi, li 
jikkunsidraw l-ispejjeż magħmula mill-
produtturi fir-rigward tas-sostenibilità u l-
benesseri tal-annimali;

Or. en

Emenda 1648
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viib) li jiġu żviluppati inizjattivi fil-qasam 
tal-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni;

Or. en

Emenda 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viib) li tiġi ottimizzata l-produzzjoni mill-
membri tagħhom, inkluż l-ipproċessar;

Or. es

Emenda 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viib) li jiġu implimentati politiki mfassla 
biex jissaħħu l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi u l-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi mill-
perpettiva organizzazzjonali, kummerċjali 
u finanzjarja.

Or. it

Emenda 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viib) li jiġu żviluppati inizjattivi biex 
jitjiebu l-kwalità u n-natura innovattiva 
ta’ ikel agrikolu;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Aħna nqisu l-organizzazzjonijiet ta’ produtturi bħala qafas xieraq għal titjib fil-kwalità u l-
innovazzjoni, u għalhekk dawn l-objettivi għandhom jiġu inklużi fost l-għanijiet speċifiċi
tagħhom.

Emenda 1652
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt c – punt viic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viic) li jiġu negozjati, f’isimhom jew fejn 
applikabbli f’isem il-membri tagħhom, 
kuntratti ma’ klijenti għall-provvista tal-
prodott agrikolu;

Or. en

Emenda 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

imħassar

Or. en

Emenda 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

imħassar

Or. es

Emenda 1655
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li l-liġi Ewropea tal-kompetizzjoni tipprojbixxi biss l-abbuż ta’ pożizzjoni 
dominanti u li l-produtturi huma fil-pożizzjoni l-aktar dgħajfa fost l-operaturi fil-katina tal-
ikel, l-Artikolu 106(1)(d) għandu jitħassar sabiex tiġi żgurata konċentrazzjoni tal-provvista u 
tiġi protetta s-setgħa tal-produtturi li jinnegozjaw.  

Emenda 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati imħassar
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f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. it

Emenda 1657
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

(d) ma jeskludux il-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 102 tat-Trattat jipprojbixxi l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti. Ma jissanzjonax il-
fatt li entità jkollha pożizzjoni dominanti per se. Għalhekk, tkun diskriminazzjoni jekk 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi assolutament ma jitħallewx ikollhom pożizzjoni dominanti.
Minflok qed jiġi propost li l-organizzazzjonijiet ta’ produtturi ma għandhomx “jeskludu l-
kompetizzjoni”.

Emenda 1658
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ in segwitu għall-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

(d) ma jeskludux il-kompetizzjoni.

Or. en
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Emenda 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati f'suq 
partikolari sakemm dan ma jkunx meħtieġ 
in segwitu għall-objettivi tal-Artikolu 39 
tat-Trattat.

(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati f'suq 
partikolari sakemm dan ma jkunx meħtieġ 
in segwitu għall-objettivi tal-Artikolu 39 
tat-Trattat. Pożizzjoni rifjutabbli ta’ 
dominanza hija preżunta li teżisti fir-
rigward tal-attivitajiet ta’ grupp ta’ 
produtturi jew assoċjazzjoni ta’ gruppi ta’ 
produtturi jew is-sehem tagħha mill-
produzzjoni totali nazzjonali tal-prodott 
ikkonċernat jeċċedi t-33%, jew is-sehem 
tagħha tal-produzzjoni totali tal-Unjoni 
jaqbeż it-3.5%.

Or. en

Emenda 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) prodotti tas-suq mhux koperti mill-
Anness I tat-Trattat, sakemm il-
proporzjon ta’ prodotti mibjugħin li 
mhumiex koperti mill-Anness I ma 
jaqbżux 49 % tal-volum totali 
kkumerċjalizzat, mingħajr ma dan iwassal 
għat-telf tal-istatus uffiċjali bħala 
organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur 
agrikolu rikonoxxut.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-kompetittività ta’ ċerti prodotti agrikoli li għandhom spejjeż ogħla ta’ 
produzzjoni minn prodotti simili importati minn pajjiżi terzi, jista’ jkun utli għal 
organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta li tikkummerċjalizza prodotti mhux koperti mill-
Anness I tat-Trattat (pereżempju, organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta għall-alkoħol 
agrikolu tista’ wkoll tikkummerċjalizza xorb alkoħoliku li mhuwiex kopert mill-Anness I tat-
Trattat).

Emenda 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) prodotti tas-suq mhux koperti mill-
Anness I tat-Trattat, sakemm il-
proporzjon ta’ prodotti mibjugħin li 
mhumiex koperti mill-Anness I ma 
jaqbżux 49 % tal-volum totali 
kkumerċjalizzat, mingħajr ma dan iwassal 
għat-telf tal-istatus uffiċjali bħala 
organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur 
agrikolu rikonoxxut.

Or. de

Emenda 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ikollhom il-mezzi tekniċi neċessarji 
biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom

Or. es
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Emenda 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jikkumerċjalizzaw il-produzzjoni 
kollha tagħhom permezz tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu inklużi d-dispożizzjonijiet stipulati fir-regolamenti attwali fir-rigward 
tal-obbligu tal-membri tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi li jikkummerċjalizzaw il-
produzzjoni kollha tagħhom permezz ta’ dawn l-organizzazzjonijiet, kif ukoll kwalunkwe 
eċċezzjoni li jista’ jkun hemm. 

Emenda 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) iħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
li jipprovdi għalihom l-istatut tagħhom 
għall-istabbiliment u r-riforniment tal-
fond operattiv li jipprovdi għalih l-
Artikolu 30.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan huwa obbligu ċar għall-membri tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u għandu jiġi 
inkluż bħala tali.

Emenda 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja dan, l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti mill-produtturi fis-
setturi tal-frott u l-ħaxix, iż-żejt taż-
żebbuġ u l-inbid għandhom jinkludu mill-
inqas wieħed mill-objettivi i), ii) jew iii).

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi tal-frott u l-ħaxix ilhom is-snin joperaw bl-objettiv 
fundamentali li jikkonċentraw il-provvista sabiex ikollhom kummerċjalizzazzjoni konġunta, kif 
stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità (Artikolu 122(c) tar-Regolament 1234/2007, li 
jikkorrispondi mal-objettivi i), ii) u iii) tal-paragrafu c).

Emenda 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja dan, l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi kostitwiti mill-produtturi fis-
setturi tal-frott u l-ħaxix, iż-żejt taż-
żebbuġ u l-inbid għandhom jinkludu mill-
inqas wieħed mill-objettivi i), ii) jew iii).

Or. es

Emenda 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-settur tal-frott u l-ħaxix l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
għandhom isegwu tal-inqas wieħed mill-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 106 (1) (c) (i) 
sa (iii).

Or. en

Emenda 1668
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-settur tal-frott u l-ħaxix l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
għandhom isegwu mill-inqas wieħed mill-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 106 (c) (i), 
(ii) u (iii).

Or. fr

Emenda 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu m’għandux japplika għall-
kooperattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
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of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Emenda 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-
Istati Membri għadhom jirrikonoxxu, fuq 
talba, l-organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix u taż-żejt taż-
żebbuġ u taż-żebbuġ tal-ikel li jissodisfaw 
il-kriterji fil-paragrafu 1 u li fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-settur 
tal-frott u l-ħaxix isegwu mill-inqas 
wieħed mill-objettivi fil-paragrafu 1(c)(i) 
to (iii).

Or. en

Emenda 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-paragrafu 1(e), fejn l-
organizzazzjoni tal-produtturi tawtorizza 
dan u fejn dan huwa f’konformità mat-
termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi, il-membri 
produtturi jistgħu:
(a) ibigħu mhux aktar minn perċentwali 
fissa tal-produzzjoni u/jew tal-prodotti 
tagħhom direttament fl-impriżi tagħhom 
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u/jew barra mill-impriżi tagħhom lill-
konsumaturi għall-ħtiġijiet personali 
tagħhom, u dawn il-perċentwali 
għandhom jiġu ffissati mill-Istati Membri 
f’livell li ma jkunx inqas minn 10 %;
(b) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, kwantitajiet ta’ prodotti li 
jkunu marġinali meta mqabbla mal-
volum tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed 
fis-suq tal-organizzazzjoni tagħhom;
(c) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, prodotti li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, normalment ma 
jkunux koperti mill-attivitajiet 
kummerċjali tal-organizzazzjoni tal-
produtturi kkonċernata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu inklużi d-dispożizzjonijiet stipulati fir-regolamenti attwali fir-rigward 
tal-obbligu tal-membri tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi li jikkummerċjalizzaw il-
produzzjoni kollha tagħhom permezz ta’ dawn l-organizzazzjonijiet, kif ukoll kwalunkwe 
eċċezzjoni li jista’ jkun hemm. 

Emenda 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 106 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Statut tal-organizzazzjonijiet ta’ 

produtturi
1. L-istatut ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi għandha tobbliga lill-
produtturi membri tagħha, b’mod 
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partikolari, biex:
(a) japplikaw ir-regoli adottati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward 
tar-rapportar ta’ produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent;
(b) ikunu membri biss ta’ organizzazzjoni 
ta’ produtturi waħda għal prodott 
partikolari tal-impriża, mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe deroga 
mogħtija mill-Istat Membru kkonċernat 
fil-każijiet debitament iġġustifikati fejn il-
produtturi msieħba jkollhom żewġ 
unitajiet ta’ produzzjoni distinti li jinstabu 
f’żoni ġeografiċi differenti;
(c) ifornu l-informazzjoni mitluba mill-
organizzazzjoni tal-produtturi għal 
skopijiet statistiċi, b’mod partikolari dwar 
żoni agrikoli, il-produzzjoni, ir-rendimenti 
u l-bejgħ dirett;
2. L-istatut ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi għandu jinkludi wkoll dawn id-
dispożizzjonijiet:
(a) proċeduri għall-iffissar, l-adozzjoni u 
l-emenda tar-regoli msemmijin fil-
paragrafu 1;
(b) l-impożizzjoni fuq il-membri li jħallsu 
l-kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni 
tal-produtturi;
(c) regoli li jippermettu lill-membri 
produtturi jeżaminaw bir-reqqa u b’mod 
demokratiku l-organizzazzjoni tagħhom u 
d-deċiżjonijiet tagħha;
(d) penali għal ksur ta’ obbligi skont l-
istatut, partikolarment in-nuqqas ta’ 
pagament ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji, jew tar-regoli stabbiliti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(e) regoli dwar id-dħul ta’ membri ġodda, 
u partikolarment il-perjodu minimu ta’ 
sħubija, li ma jistax ikun anqas minn 
sena; 
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(f) ir-regoli baġitarji u ta’ kontabilità 
meħtieġa għall-operazzjoni tal-
organizzazzjoni.
3. L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
għandhom jitqiesu li jkunu qed jaġixxu 
f’isem il-membri tagħhom għall-
kwistjonijiet ekonomiċi, u bħala 
rappreżentanti tagħhom fil-limiti tal-
kompiti tagħhom, indipendentement mill-
fatt jekk is-sjieda tal-prodotti kkonċernati 
ġietx traferita mill-produtturi għall-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew le. 

Or. fr

Emenda 1673
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 106 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Statut tal-organizzazzjonijiet ta’ 

produtturi
1. L-istatut ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi għandha tobbliga lill-membri 
produtturi tagħha, b’mod partikolari, 
biex:
(a) ikunu konformi mar-regoli adottati 
mill-organizzazzjoni tal-produtturi dwar 
ir-rappurtar ta’ produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent;
(b) ikunu membri ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi waħda biss li tinnegozja 
prezzijiet għal kwalunkwe prodott 
partikolari tal-impriża, minkejja 
kwalunkwe deroga mogħtija mill-Istat 
Membru kkonċernat f’każijiet 
eċċezzjonali debitament iġġustifikati fejn 
il-produtturi msieħba jkollhom żewġ 
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unitajiet ta’ produzzjoni distinti li jinstabu 
f’żoni ġeografiċi differenti;
(c) ifornu l-informazzjoni mitluba mill-
organizzazzjoni tal-produtturi għal 
skopijiet statistiċi, b’mod partikolari dwar 
żoni agrikoli, il-produzzjoni, ir-rendimenti 
u l-bejgħ dirett;
2. L-istatut ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi għandu wkoll jipprovdi għal:
(a) proċeduri għall-iffissar, l-adozzjoni u 
l-emenda tar-regoli msemmijin fil-
paragrafu 1;
(b) l-impożizzjoni fuq il-membri li jħallsu 
l-kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni 
tal-produtturi;
(c) regoli li jippermettu lill-membri 
produtturi jwettqu skrutinju demokratiku 
tal-organizzazzjoni tagħhom u d-
deċiżjonijiet tagħha;
(d) penali għal ksur ta’ obbligi skont l-
istatut, partikolarment in-nuqqas ta’ 
pagament ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji, jew tar-regoli stabbiliti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(e) regoli relatati mal-assoċjazzjoni ta’ 
membri ġodda, u partikolarment perjodu 
minimu ta’ sħubija, li ma jistax ikun 
anqas minn sena;
(f) regoli ta’ kontabilità u regoli baġitarji 
meħtieġa għall-operazzjoni tal-
organizzazzjoni.
3. L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
għandhom jiġu meqjusa bħala li jaġixxu 
f’isem il-membri tagħhom fi kwistjonijiet 
ekonomiċi u bħala rappreżentanti 
tagħhom.

Or. de

Emenda 1674
Mariya Gabriel
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-

produtturi
1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi l-entitajiet legali kollha jew il-
partijiet kollha definiti b’mod ċar ta’ 
entitajiet legali li japplikaw għal tali 
rikonoxximent, sakemm dawn:
а) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
punti (b) u (c) tal-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 106;
b) jissodisfaw il-limiti minimi stipulati 
mill-Istati Membri kkonċernati għan-
numru ta’ membri u/jew il-valur tal-
produzzjoni kummerċjalizzata fiż-żona li 
joperaw fiha;
c) joffru evidenza suffiċjenti li kapaċi 
jwettqu l-attivitajiet tagħhom b’mod 
xieraq, kemm f’termini ta’ żmien u 
f’termini ta’ effiċjenza, fir-rigward tal-
għoti ta’ appoġġ uman, materjali u 
tekniku lill-membri tagħhom, u l-
konċentrazzjoni tal-provvista;
d) ikollhom statut li jkun konsistenti mal-
punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li ġew 
rikonoxxuti qabel l-1 ta’ Jannar 2014, fuq 
l-bażi tal-liġi nazzjonali u li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu jitqiesu li huma 
rikonoxxuti bħala organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi skont l-Artikolu 106.
3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li ġew 
rikonoxxuti qabel l-1 ta’ Jannar 2014 fuq 
il-bażi tal-liġi nazzjonali u li ma 



PE494.588v01-00 74/182 AM\910137MT.doc

MT

jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma 
jistgħux ikomplu jeżerċitaw l-attivitajiet 
tagħhom skont il-liġi nazzjonali sal-1 ta' 
Jannar 2015.
4. L-Istati Membri għandhom:
а) jiddeċiedu jekk jagħtux rikonoxximent 
lil organizzazzjoni tal-produtturi fi żmien 
erba’ xhur minn meta titressaq 
applikazzjoni akkumpanjata mill-evidenza 
rilevanti kollha; din l-applikazzjoni 
għandha titressaq lill-Istati Membri fejn l-
organizzazzjoni jkollha l-kwartieri 
ġenerali tagħha;
b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
determinati minnhom, kontrolli biex jiġi 
vverifikat li l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jkunu konformi mad-
dispożizzjonjiet ta’ dan il-Kapitolu;
c) f’każ ta’ nonkonformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri li jipprovdi għalihom dan il-
Kapitolu, jimponu fuq dawk l-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet il-
penali applikabbli li jkunu stabbilew u 
jiddeċiedu jekk għandux jiġi rtirat ir-
rikonoxximent, jekk ikun meħtieġ;
d) jinfurmaw lill-Kummissjoni darba fis-
sena u mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 
b'kull deċiżjoni għall-għoti, iċ-ċaħda jew 
l-irtirar ta’ rikonoxximent li jkunu ħadu 
matul is-sena kalendarja preċedenti.

Or. bg

Emenda 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 106 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Assoċjazzjonijiet ta’ produtturi 

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, assoċjazzjonijiet ta’ 
produtturi, li:
(a) ikunu kostitwiti minn produtturi fi 
kwalunkwe wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2);
(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;
(c) isegwu għan speċifiku, li jista’ jinkludi 
mill-anqas wieħed mill-objettivi li ġejjin:
(i) jottimizzaw l-ispejjeż tal-produzzjoni u 
jistabbilizzaw il-prezzijiet tal-produtturi;
(ii) jagħmlu riċerka dwar metodi ta’ 
produzzjoni u żviluppi tas-suq sostenibbli;
(iii) jippromwovu u jipprovdu assistenza 
teknika għall-użu ta’ prattiki ta’ 
kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni 
ambjentalment tajbin;
(iv) jimmaniġġjaw prodotti sekondarji u l-
iskart, b’mod partikolari biex tiġi protetta 
l-kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u tal-
pajsaġġ, u jippreservaw u jinkoraġġixxu l-
bijodiversità; u
(v) jikkontribwixxu għall-użu sostenibbli 
ta’ riżorsi naturali u għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima;
(d) ma jkollhomx pożizzjoni dominati 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ b’segwitu tal-objettivi tal-Artikolu 
39 tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-PAK għandha tippromwovi l-konċentrazzjoni ta’ provvista mill-produzzjoni billi tagħti 
spinta qawwija lill-organizzazzjonijiet ta’ produtturi fuq il-linji tal-mudell attwali tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi tal-frott u l-ħaxix. Bl-istess mod, għandha tippermetti lill-
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produtturi li jiffurmaw gruppi sabiex jiksbu objettivi differenti oħra. Madankollu, għandha 
ssir distinzjoni bejn “organizzazzjonijiet ta’ produtturi” (li jimmiraw lejn il-konċentrazzjoni 
tal-provvista) u “assoċjazzjonijiet tal-produtturi” (li għandhom objettivi differenti) sabiex 
ikun hemm differenza fl-appoġġ finanzjarju li kull waħda tirċievi.

Emenda 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 106a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Statut tal-organizzazzjonijiet ta’ 

produtturi tal-frott u l-ħaxix 
L-istatut ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix għandu 
jobbliga lill-membri produtturi tagħha, 
b’mod partikulari, biex:
(a) jikkummerċjalizzaw il-produzzjoni 
kollha kkonċernata tagħhom permezz tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(b) iħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
li jipprovdi għalihom l-istatut tagħha 
għall-istabbiliment u r-riforniment tal-
fond operattiv li jipprovdi għalih l-
Artikolu 30.
2. Minkejja l-paragrafu 4(a), fejn l-
organizzazzjoni tal-produtturi tawtorizza 
dan u fejn dan huwa f’konformità mat-
termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi, il-membri 
produtturi jistgħu:
(a) ibigħu mhux aktar minn perċentwali 
fissa tal-produzzjoni u/jew tal-prodotti 
tagħhom direttament fl-impriżi tagħhom 
u/jew barra mill-impriżi tagħhom lill-
konsumaturi għall-ħtiġijiet personali 
tagħhom, u dawn il-perċentwali 
għandhom jiġu ffissati mill-Istati Membri 
f’livell li ma jkunx inqas minn 10 %;
(b) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
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permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, kwantitajiet ta’ prodotti li 
jkunu marġinali meta mqabbla mal-
volum tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed 
fis-suq tal-organizzazzjoni tagħhom;
(c) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, prodotti li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, normalment ma 
jkunux koperti mill-attivitajiet 
kummerċjali tal-organizzazzjoni tal-
produtturi kkonċernata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrefletti n-natura speċifika tas-settur tal-frott u l-ħaxix. Hija kompatibbli mal-
emenda 301 tar-rapporteur u tista’ tiżdied bħala paragrafu ġdid ma’ din l-emenda.

Emenda 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 106a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Rekwiżiti, regoli u rikonoxximent ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi għal 

frott u ħaxix ipproċessati
1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix u 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix ipproċessati l-
entitajiet legali kollha jew partijiet definiti 
b’mod ċar ta’ entitajiet legali li japplikaw 
għal tali rikonoxximent, inħolqu fuq 
inizjattiva ta’ produtturi ta’ wieħed jew 
aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness XX 
u l-Anness XX, u jissodisfaw il-
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kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) li jiżviluppaw prattiki ta’ koltivazzjoni, 
tekniki ta’ produzzjoni u prattiki ta’ 
ġestjoni tal-iskart tajbin mil-lat 
ambjentali, partikolarment biex iħarsu l-
kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u tal-pajsaġġ 
u biex jippreservaw jew jinkoraġġixxu l-
bijodiversità, u l-objettiv tal-
konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti pprovduti mill-membri 
tagħhom;
(b) li jiżguraw li l-produzzjoni tiġi 
ppjanata u aġġustata skont id-domanda, 
partikolarment fir-rigward tal-kwalità u l-
kwantità;
(c) li jottimizzaw l-ispejjeż tal-produzzjoni 
u jistabbilizzaw il-prezzijiet tal-produtturi;
(d) li jżidu l-valur kummerċjali tal-
produzzjoni permezz tal-ipproċessar skont 
il-każ.
2. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi tal-frott u l-ħaxix sakemm 
jissodisfaw ukoll il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) ikollhom numru minimu ta’ membri u 
jkopru volum jew valur minimu ta’ 
produzzjoni li jista’ jiġi kummerċjalizzat, 
li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, 
u jipprovdu l-evidenza rilevanti ta’ dan;
(b) ikun hemm biżżejjed evidenza li 
jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom 
b’mod xieraq, kemm f’termini ta’ żmien 
kif ukoll f’termini ta’ effikaċja u ta’ 
konċentrazzjoni tal-provvista, sabiex l-
Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu 
liema mill-prodotti, jew mill-gruppi ta’ 
prodotti li jissemmew fl-Artikolu ... 
għandhom ikunu koperti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi; 
(c) jippermettu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom jiksbu għajnuna teknika fl-użu 
ta’ prattiki ta’ kultivazzjoni li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent;
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(d) jipprovdu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom, fejn meħtieġ, bil-mezzi tekniċi 
għall-ġbir, il-ħżin, l-ippakkjar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom;
(e) jiżguraw il-ġestjoni kummerċjali u ta’ 
kontabilità xierqa tal-attivitajiet tagħhom; 
u
(f) ma jkollhomx pożizzjoni dominanti 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ b’segwitu tal-objettivi tal-Artikolu 
33 tat-Trattat.
3. L-istatut tal-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi tal-frott u l-ħaxix għandu 
jobbliga lill-membri produtturi tagħhom 
biex:
(a) japplikaw ir-regoli adottati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward 
tar-rappurtar ta’ produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
ħarsien tal-ambjent;
(b) jappartjenu lil organizzazzjoni tal-
produtturi waħda biss rigward il-
produzzjoni ta’ ażjenda partikolari ta’ 
kwalunkwe prodott partikolari msemmi 
fil-punt (a)(iii) tal-Artikolu 122;
(c) jikkummerċjalizzaw il-produzzjoni 
kollha kkonċernata tagħhom permezz tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(d) jipprovdu l-informazzjoni mitluba 
mill-organizzazzjoni tal-produtturi għal 
skopijiet tal-istatistika, b’mod partikulari 
dwar iż-żoni ta’ kultivazzjoni, il-
kwantitajiet maħsuda, ir-rendimenti u l-
bejgħ dirett;
(e) iħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
previsti fir-regoli ta’ assoċjazzjoni 
tagħhom għall-istabbiliment u r-
riforniment tal-fond operattiv kif jipprovdi 
l-Artikolu 103b.
4. Minkejja l-paragrafu 1(c), meta l-
organizzazzjoni tal-produtturi tawtorizza 
dan u meta dan ikun konformi mat-
termini u l-kundizzjonijiet stipulati mill-
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organizzazzjoni tal-produtturi, il-membri 
produtturi jistgħu:
(a) ibigħu mhux aktar minn perċentwali 
fissa tal-produzzjoni u/jew tal-prodotti 
tagħhom direttament fl-impriżi tagħhom 
u/jew barra mill-impriżi tagħhom lill-
konsumaturi għall-ħtiġijiet personali 
tagħhom, u dawn il-perċentwali 
għandhom jiġu ffissati mill-Istati Membri 
f’livell li ma jkunx inqas minn 10 %;
(b) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, kwantitajiet ta’ prodotti li 
jkunu marġinali meta mqabbla mal-
volum tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed 
fis-suq tal-organizzazzjoni tagħhom;
(c) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, prodotti li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, normalment ma 
jkunux koperti mill-attivitajiet 
kummerċjali tal-organizzazzjoni tal-
produtturi kkonċernata.
5. L-istatut ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi għandu jipprovdu wkoll:
(a) proċeduri għall-ħolqien, l-adozzjoni u 
l-emendar tar-regoli msemmija fil-
paragrafu 1;
(b) l-impożizzjoni fuq il-membri li jħallsu 
l-kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni 
tal-produtturi;
(c) regoli li jippermettu lill-membri 
produtturi jeżaminaw bir-reqqa u b’mod 
demokratiku l-organizzazzjoni tagħhom u 
d-deċiżjonijiet tagħha;
(d) penali għall-ksur tal-obbligi skont l-
istatut, b’mod partikulari n-nuqqas ta’ 
ħlas tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji, jew 
tar-regoli stabbiliti mill-organizzazzjoni 
tal-produtturi;
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(e) regoli dwar id-dħul ta’ membri ġodda, 
b’mod partikulari perjodu minimu ta’ 
sħubija;
(f) regoli ta’ kontabilità u regoli baġitarji 
meħtieġa għall-operazzjoni tal-
organizzazzjoni.
6. L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħaxix għandhom 
jitqiesu li qed jaġixxu f’isem u bħala 
rappreżentanti tal-membri tagħhom fi 
kwistjonijiet ekonomiċi.
7. Għar-rikonoxximent tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi tal-frott 
u l-ħaxix, l-Istati Membri għandhom:
(a) jiddeċiedu jekk għandhomx jagħtu 
rikonoxximent lil organizzazzjoni tal-
produtturi fi żmien tliet xhur minn meta 
tintbagħat applikazzjoni li jkollha 
magħha l-evidenza rilevanti kollha;
(b) iwettqu kontrolli f’intervalli regolari 
biex jaċċertaw ruħhom li l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jkunu 
konformi ma’ dan il-Kapitolu, jimponu l-
penali fuq it-tali organizzazzjonijiet f’każ 
li jkun hemm nuqqas ta’ konformità jew 
irregolaritajiet marbutin mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
jiddeċiedu li jirtiraw ir-rikonoxximent, 
fejn dan ikun meħtieġ;
(c) jgħarrfu lill-Kummissjoni, darba 
f’sena, dwar kull deċiżjoni li jagħtu, 
jirrifjutaw jew jirtiraw rikonoxximent.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-ommissjoni ta’ dispożizzjonijiet essenzjali għas-settur tal-frott u l-ħaxix.

Emenda 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 106b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106b
Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet ta’ 

produtturi tal-frott u l-ħaxix 
L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
bħala organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix l-entitajiet 
legali kollha jew il-partijiet iddefiniti 
b’mod ċar tal-entitajiet legali li japplikaw 
għat-tali rikonoxximent, sakemm dawn:
(a) ikollhom l-objettiv li jużaw prattika ta’ 
koltivazzjoni, teknika ta’ produzzjoni u 
prattika tajba ta’ ġestjoni tal-iskart mil-lat 
ambjentali, partikolarment li jħarsu l-
kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u tal-pajsaġġ 
u li jippreservaw jew jinkoraġġixxu l-
bijodiversità u jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbliti fl-Artikoli 106, 106c u 106d u 
jipprovdu l-evidenza rilevanti ta’ dan;
(b) jippermettu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom jiksbu għajnuna teknika fl-użu 
ta’ prattiki ta’ kultivazzjoni li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent;
(c) jipprovdu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom, fejn meħtieġ, bil-mezzi tekniċi 
għall-ġbir, il-ħżin, l-ippakkjar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom;
(d) jiżguraw il-ġestjoni kummerċjali u ta’ 
kontabilità xierqa tal-attivitajiet tagħhom;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija kompatibbli mal-emenda 302 tar-rapporteur u tista’ tiżdied bħala paragrafu 5 
(ġdid).

Emenda 1679
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 107 imħassar
Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi
L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.
Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114, assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud ta’ assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi huwa limitat ħafna.
Fl-istess ħin, ir-riskju li l-eżistenza tagħhom iġġib magħha f’termini ta’ konċentrazzjoni kbira 
wisq fuq is-suq huwa għoli. Għalhekk, qed jiġi propost li titneħħa l-possibilità ta’ 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi.

Emenda 1680
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-setturi 
speċifiċi elenkati fl-Artikolu 1(2) li jkunu 
fformati fuq l-inizjattiva ta’ 
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inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
produtturi.

Or. en

Emenda 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jirrikonoxxu assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew le.

Emenda 1682
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.
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Or. lv

Emenda 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

Or. en

Emenda 1684
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet ta’ produtturi ma għandux ikun obbligatorju, iżda 
għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri individwali. Dan l-approċċ huwa f’konformità mal-
prinċipju ta’ sussidjarjetà u jippermetti lill-Istati Membri jivvalutaw dawn l-
organizzazzjonijiet skont iċ-ċirkustanzi speċifiċi nazzjonali.
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Emenda 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

Suġġett għall-paragrafu 2, l-Istati Membri 
jistgħu jirrikonoxxu, meta jintalbu, l-
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fi kwalunkwe settur minn dawk 
elenkati fl-Artikolu 1(2) li jkunu fformati 
fuq l-inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

L-Istati Membri ma għandhomx 
jirrikonoxxu assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjoni ta’ produtturi li jkollha 
pożizzjoni dominanti f’suq partikolari 
sakemm dan ma jkunx meħtieġ skont l-
għanijiet tal-Artikolu 39 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 1686
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

1. Suġġett għall-paragrafu 2, l-Istati 
Membri għandhom jirrikonoxxu, meta 
jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-settur 
tal-frott u l-ħaxix u jistgħu jirrikonoxxu, 
fuq talba, assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
f’sezzjonijiet oħra li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.
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Or. en

Emenda 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
organizzazzjoni tal-produtturi 
rikonoxxuta jew assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuta biex testernalizza kwalunkwe 
mill-attivitajiet tagħha (barra l-
produzzjoni), inkluż lil sussidjarji, dment 
li din tipprovdi provi biżżejjed lill-Istat 
Membru li dan huwa mod xieraq biex 
jinkisbu l-objettivi tal-organizzazzjoni tal-
produtturi jew l-assoċjazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
kkonċernati u li l-organizzazzjoni tal-
produtturi jew l-assoċjazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi jibqgħu 
responsabbli biex jiżguraw it-twettiq tal-
attività esternalizzata u l-kontroll globali 
tal-ġestjoni u s-superviżjoni tal-
arranġament kummerċjali għall-
provvediment tal-attività. B'mod 
partikolari, l-organizzazzjoni jew l-
assoċjazzjoni għandha żżomm is-setgħa li 
toħroġ struzzjonijiet vinkolanti lill-aġent 
tagħha fir-rigward tal-attivitajiet fdati 
lilha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jesternalizzaw l-attivitajiet hija punt 
importanti ta' prinċipju li għandu jiddaħħal fl-att bażiku. L-esternalizzazzjoni hija qasam li 
fil-prattika kkawża diffikultajiet sinifikanti u, għalhekk, l-att bażiku għandu jiddikjara l-
prinċipju li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom iżommu r-responsabilità għat-
twettiq effettivi tal-funzjonijiet li jesternalizzaw u l-kontroll tagħhom. Dawn il-prinċipji 
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għandhom japplikaw għall-esternalizzazzjoni mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-setturi 
kollha.

Emenda 1688
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114, assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi.

L-assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet 
ta' produtturi jistgħu jesegwixxu 
kwalunkwe objettiv ta' organizzazzjonijiet 
ta' produtturi kif stipulat fl-Artikolu 106.

Or. en

Emenda 1689
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi.

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, anke l-opportunità li 
jiffinanzjaw fond operattiv u jiġġestixxu 
programmi operattivi tal-
organizzazzjonijiet membri tal-produtturi.

Or. it

Emenda 1690
Salvatore Caronna
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Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi.

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, anke l-opportunità li 
jiffinanzjaw fond operattiv u jiġġestixxu 
programm operattiv.

Or. it

Emenda 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi.

Bla ħsara għar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(1), assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jesegwixxu kwalunkwe attività jew 
funzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, anke għażliet ta' finanzjament 
għal fond operattiv u l-ġestjoni ta' 
programm operattiv.

Or. pt

Emenda 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet 
tal-produtturi għandu jkollhom id-dritt li 
japplikaw ġestjoni tal-provvista privata 
skont l-Artikolu 17a.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intervent tas-suq u l-mekkaniżmi ta' ġestjoni eżistenti għandhom jittejbbu u jiġu 
supplimentati bi strumenti ta' tfixkil fis-suq u strumenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-provvista, li 
flimkien għandhom jifformaw xibka ta' protezzjoni biex il-bdiewa jiġu protetti kontra l-
volatilità eċċessiva tal-prezzijiet u jkun possibli li jinkiseb l-objettiv strateġiku tal-PAK: is-
sigurtà tal-ikel u ż-żamma tal-introjti tal-bdiewa.

Emenda 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet 
tal-produtturi għandu jkollhom id-dritt li 
japplikaw ġestjoni tal-provvista privata 
skont l-Artikolu 17a.

Or. es

Emenda 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
tal-produtturi jistgħu jwettqu kwalunkwe 
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attività jew funzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
tal-produtturi. Dawn jistgħu jiġġestixxu l-
programmi operattivi tagħhom stess u, 
meta jkun neċessarju, il-fondi operattivi 
tagħhom stess. Dawn jistgħu jkunu 
programmi operattivi fl-intier tagħhom 
jew parzjalment u għandhom jiġu 
rregolati mir-regoli ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu determinati mill-
Kummissjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-importanza li l-produzzjoni tiġi adatta għall-bżonnijiet tad-domanda u l-
konċentrazzjoni tal-provvista sabiex jiġu implimentati sistemi konġunti ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-appoġġ akkoppjat se jkollu bżonn jiddaħħal fl-OKS unika u mhux fl-
iżvilupp rurali kif proponiet il-Kummissjoni sakemm ikun hemm disponibbli baġit suffiċjenti.
Fi kwalunkwe każ, l-inċentivi proposti donnhom li huma insuffiċjenti biex jagħtu lill-
produzzjoni setgħa akbar ta' negozjar fil-katina tal-valur.

Emenda 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 107a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 107a
Regoli ta’ assoċjazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi
1. Ir-regoli ta’ assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur 
tal-frott u l-ħxejjex għandhom jitolbu lill-
membri tagħha li huma produtturi, b’mod 
partikulari, biex:
(a) japplikaw ir-regoli adottati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward 
tar -rapportar ta’ produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
protezzjoni tal-ambjent;
(b) jappartjenu lil organizzazzjoni tal-
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produtturi waħda biss rigward il-
produzzjoni ta’ impriża partikolari ta’ 
kwalunkwe prodott partikolari li 
jissemma' fl-Artikolu 122(a)(iii);
(c) jikkummerċjalizzaw il-produzzjoni 
kollha kkonċernata tagħhom permezz tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(d) jipprovdu l-informazzjoni mitluba 
mill-organizzazzjoni tal-produtturi għal 
għanijiet tal-istatistika, b’mod partikulari 
dwar iż-żoni ta’ tkabbir, il-kwantitajiet 
maħsuda, l-ammonti tal-produzzjoni u l-
bejgħ dirett;
(e) iħallsu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
previsti fir-regoli ta’ assoċjazzjoni tagħha 
għall-istabbiliment u għall-mili mill-ġdid 
tal-fond operattiv previst fl-Artikolu 103b.
2. Minkejja l-paragrafu 1(c), meta l-
organizzazzjoni tal-produtturi tawtorizza 
dan u meta dan ikun konformi mat-
termini u l-kundizzjonijiet stipulati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi, il-membri 
li huma produtturi jistgħu:
(a) ibigħu mhux aktar minn perċentwal 
fiss tal-produzzjoni u/jew tal-prodotti 
tagħhom direttament fl-impriżi tagħhom 
u/jew barra mill-impriżi tagħhom lill-
konsumaturi għall-ħtiġijiet personali 
tagħhom, u dawn il-perċentwali 
għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati 
Membri f’livell li ma jkunx inqas minn 
10 %;
(b) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, kwantitajiet ta’ prodotti li 
jkunu marġinali meta mqabbla mal-
volum tal-produzzjoni li tista’ titqiegħed 
fis-suq tal-organizzazzjoni tagħhom;
(c) jikkummerċjalizzaw huma stess jew 
permezz ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
oħra magħżula mill-organizzazzjoni 
tagħhom stess, prodotti li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, normalment ma 
jkunux koperti mill-attivitajiet 
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kummerċjali tal-organizzazzjoni tal-
produtturi kkonċernata.
3. Ir-regoli ta’ assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjoni tal-produtturi għandhom 
jistabbilixxu wkoll:
(a) il-proċeduri għall-istabbiliment, l-
adozzjoni u l-emendar tar-regoli 
msemmija fil-paragrafu 1;
(b) l-impożizzjoni fuq il-membri li jħallsu 
l-kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni 
tal-produtturi;
(c) regoli li jippermettu lill-membri li 
huma produtturi jeżaminaw bir-reqqa u 
b’mod demokratiku l-organizzazzjoni 
tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħha;
(d) penali għall-ksur tal-obbligi skont ir-
regoli ta’ assoċjazzjoni, b’mod partikulari 
n-nuqqas ta’ ħlas tal-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji, jew tar-regoli stabbiliti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(e) regoli dwar id-dħul ta’ membri ġodda, 
b’mod partikulari perjodu minimu ta’ 
sħubija;
(f) ir-regoli baġitarji u ta’ kontabilità 
meħtieġa għat-tħaddim tal-
organizzazzjoni.
4. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħaxix għandhom 
jitqiesu li qed jaġixxu f’isem u għan-nom 
tal-membri tagħhom fi kwistjonijiet 
ekonomiċi.

Artikolu 107b
Rikonoxximent

1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet tal-
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex l-
entitajiet legali kollha jew il-partijiet 
iddefiniti b’mod ċar tal-entitajiet legali li 
japplikaw għat-tali rikonoxximent, 
sakemm:
(a) ikollhom l-għan li jużaw prattika ta’ 
koltivazzjoni, teknika ta’ produzzjoni u 
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prattika tajba ta’ ġestjoni tal-iskart mil-lat 
ambjentali, partikolarment li jħarsu l-
kwalità tal-ilma, tal-ħamrija u tal-pajsaġġ 
u li jippreservaw jew jinkoraġġixxu l-
bijodiversità u jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbliti fl-Artikoli 122 u 125a u jipprovdu 
l-evidenza rilevanti ta’ dan;
(b) ikollhom numru minimu ta’ membri u 
jkopru volum jew valur minimu ta’ 
produzzjoni li tista’ tiġi kummerċjalizzata 
li għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri, 
u jipprovdu l-evidenza rilevanti ta’ dan;
(c) ikun hemm biżżejjed evidenza li 
jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom 
b’mod xieraq, kemm mal medda taż-żmien 
kif ukoll f’termini ta’ effikaċja u ta’ 
konċentrazzjoni tal-provvista, sabiex l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu liema 
mill-prodotti, jew mill-gruppi ta’ prodotti 
li jissemmew fl-Artikolu 122(a)(iii) 
għandhom ikunu koperti mill-
organizzazzjoni tal-produtturi;
(d) jippermettu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom jiksbu għajnuna teknika fl-użu 
ta’ prattiki ta’ kultivazzjoni li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent;
(e) jipprovdu, b’mod effettiv, lill-membri 
tagħhom, fejn meħtieġ, bil-mezzi tekniċi 
għall-ġbir, il-ħżin, l-ippakkjar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom;
(f) jiżguraw il-ġestjoni kummerċjali u ta’ 
kontabilità xierqa tal-attivitajiet tagħhom; 
kif ukoll
(g) ma jkollhomx pożizzjoni dominanti 
f'suq partikolari sakemm dan ma jkunx 
meħtieġ b'osservanza tal-objettivi tal-
Artikolu 33 tat-Trattat.
2. L-Istati Membri għandhom:
(a) jiddeċiedu jekk għandhomx jagħtu 
rikonoxximent lil organizzazzjoni tal-
produtturi fi żmien tliet xhur minn meta 
tintbagħat applikazzjoni li jkollha 
magħha l-evidenza rilevanti kollha;
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(b) iwettqu kontrolli f’intervalli regolari 
biex jaċċertaw ruħhom li l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu 
konformi ma’ dan il-Kapitolu, jimponu l-
penali fuq it-tali organizzazzjonijiet f’każ 
li jkun hemm nuqqas ta’ konformità jew 
irregolaritajiet marbutin mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u 
jiddeċiedu li jirtiraw ir-rikonoxximent, 
fejn dan ikun meħtieġ;
(c) jgħarrfu lill-Kummissjoni, darba 
f’sena, dwar kull deċiżjoni li jagħtu, 
jirrifjutaw jew jirtiraw rikonoxximent.
Assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex
Assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex 
għandha tiġi ffurmata fuq inizjattiva ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rrikonoxxuti u tista’ twettaq kwalunkwe 
waħda mill-attivitajiet ta’ organizzazzjoni 
tal-produtturi msemmija f’dan ir-
Regolament. Għal dan il-għan, l-Istati 
Membri jistgħu jirrikonoxxu, fuq talba, 
assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi meta:
(a) l-Istat Membru jqis li l-assoċjazzjoni 
hija kapaċi twettaq dawk l-attivitajiet 
b’mod effettiv; kif ukoll
(b) l-assoċjazzjoni ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f’suq partikulari sakemm dan 
ma jkunx meħtieġ skont l-għanijiet tal-
Artikolu 33 tat-Trattat.
L-Artikolu 125a(4) għandu japplika 
mutatis mutandis.

Or. en

Emenda 1696
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali f'settur speċifiku minn 
dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

Or. en

Emenda 1697
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali jew le. Dawn, anke jekk jiġu ssodisfati ċerti kriterji, m'għandhom ikunu 
obbligati jirrikonoxxuhom.

Emenda 1698
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
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kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

Or. en

Emenda 1699
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali m'għandux ikun obbligatorju, imma 
għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru individwali biex jiddeċiedi. Dan l-approċċ hu konformi 
mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u jagħmilha possibbli li l-Istati Membri jevalwaw lil dawn l-
organizzazzjonijiet skont iċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi.

Emenda 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2), li:

Or. en



PE494.588v01-00 98/182 AM\910137MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda rekwiżit obbligatorju biex l-Istati Membri jirrikonoxxu l-
organizzazzjoni interprofessjonali. L-iskop li r-rikonoxximent isir obbligatorju mhux ċar u 
huma prevedibbli konsegwenzi. L-inizjattivi politiċi kollha fil-katina tal-ikel għandhom ikunu 
fuq bażi volontarja.

Emenda 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

Or. en

Emenda 1702
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi kwalunkwe settur 
minn dawk elenkati fl-Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fi fis-settur tal-frott u l-
ħxejjex u jistgħu jirrikonoxxu, fuq talba, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
f'setturi oħra li:

Or. en

Emenda 1703
Albert Deß
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Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni, il-kummerċ u/jew l-
ipproċessar ta’ prodotti f’settur wieħed jew 
aktar;

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni, u mill-inqas wieħed mill-
istadji li ġejjin tal-katina tal-provvista 
bħala pproċessar tal-kummerċ jew il-
kummerċ ta' prodotti¸anke d-distribuzzjoni 
ta'prodotti, f’settur speċifiku:

Or. en

Emenda 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni, il-kummerċ u/jew l-
ipproċessar ta’ prodotti f’settur wieħed 
jew aktar;

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni u tal-inqas waħda mir-rabtiet 
li ġejjin fil-katina:  l-ipproċessar jew il-
kummerċ, inkluża d-distribuzzjoni,

Or. es

Emenda 1705
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni, il-kummerċ u/jew l-
ipproċessar ta’ prodotti f’settur wieħed jew 

(a) ikunu kostitwiti minn rappreżentanti ta’ 
attivitajiet ekonomiċi marbutin mal-
produzzjoni u tal-anqas ma’ wieħed mill-
istadji li ġejjin fil-katina tal-provvista: l-
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aktar; ipproċessar jew il-kummerċjalizzazzjoni, 
inkluża d-distribuzzjoni, ta’ prodotti 
f’settur wieħed jew aktar u tal-awtorità 
pubblika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista tista' tiġi aġġustata għad-domanda u l-volatilità tal-prezz tal-materja prima 
agrikola b'mod effettiv permezz biss ta' azzjoni min-naħa tal-awtorità pubblika bħala korp 
regolatorju u b'hekk ikun possibbli li s-setturi agrikoli diversi jiġu salvati mill-bankarotta.

Emenda 1706
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ikopru reġjun wieħed jew iktar minn 
wieħed fl-Unjoni, u b'hekk 
jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-
attivitajiet ekonomiċi fis-settur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni li l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jistgħu jkopru wkoll iktar minn 
reġjun wieħed tal-Unjoni hija neċessarja biex l-OKS unika tkun allinjata mal-pakkett tal-
ħalib.

Emenda 1707
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ikopru reġjun wieħed jew iktar minn 
wieħed fl-Unjoni, u b'hekk 
jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-
attivitajiet ekonomiċi fis-settur;
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Or. en

Emenda 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu fformati fuq l-inizjattiva tal-
organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet 
kollha jew ta’ xi wħud minnhom li 
jikkostitwuhom;

(b) ikunu fformati fuq l-inizjattiva tar-
rappreżentanti kollha jew ta' xi wħud 
minnhom imsemmija f'(a);

Or. es

Emenda 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) isegwu għan speċifiku, li jista’ jinkludi 
mill-anqas wieħed mill-objettivi li ġejjin:

(c) isegwu għan speċifiku, li jista’ jinkludi 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

Or. en

Emenda 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-

(i) il-pubblikazzjoni ta' studju tas-suq u
data statistika dwar il-prezzijiet u l-volumi 
u u billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
fis-suq;
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kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali u nazzjonali;

Or. en

Emenda 1711
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-
kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali u nazzjonali;

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq u billi tiġi pprovduta 
analiżi tal-iżviluppi potenzjali fis-suq 
għall-ġejjieni fuq livell reġjonali u 
nazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tad-data dwar is-suq hija kwistjoni diffiċli f'termini tar-regoli ta' 
kompetizzjoni. Għandu jiġi deċiż fuq il-bażi ta' każ b'każ jekk il-pubblikazzjoni ta' ċerti data 
hix permessa jew le.

Emenda 1712
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq billi tiġi pprovduta 
analiżi tal-iżviluppi potenzjali fis-suq 
għall-ġejjieni fuq livell reġjonali u 
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kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali u nazzjonali;

nazzjonali;

Or. en

Emenda 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-
kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali u nazzjonali;

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-
kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fil-livelli
reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali, 
filwaqt li jiġu stabbiliti punti ta' referenza 
sabiex il-membri kollha tagħhom ikunu 
jistgħu għall-inqas ikopru l-ispejjeż tal-
produzzjoni tagħhom u b'hekk 
jiggarantixxu l-profittabilità tal-partijiet 
kollha involuti fl-organizzazzjoni jew 
jevitaw li jbigħu b'telf;

Or. es

Emenda 1714
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
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pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-
kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali u nazzjonali;

pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
il-prezzijiet, il-volumi u t-tul ta’ żmien tal-
kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq intern għall-ġejjieni u 
fil-pajjiżi terzi;

Or. fr

Emenda 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-għoti ta’ għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-
prodotti jitqiegħdu fis-suq, b’mod 
partikolari permezz ta’ riċerka u studji 
dwar is-suq;

(ii) koordinazzjoni aħjar tat-tqegħid fis-
suq, pereżempju billi;

Or. en

Emenda 1716
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-għoti ta’ għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-prodotti 
jitqiegħdu fis-suq, b’mod partikolari
permezz ta’ riċerka u studji dwar is-suq;

(ii) l-għoti ta’ għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-prodotti 
jitqiegħdu fis-suq permezz ta’ riċerka u 
studji dwar is-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' poteri estiżi lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali jista' jdaħħal mill-ġdid l-
ġestjoni tas-suq billi jinħolqu korpi li jistgħu jillimitaw il-produzzjoni, jistabbilixxu l-premji u 
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jżommu 'l barra l-kompetizzjoni. Dan imur kontra l-isforzi tal-ħolqien ta' politika iktar 
orjentata lejn is-suq fis-settur agrikolu, potenzjalment rinazzjonalizzazzjoni tal-politika u, 
agħar, potenzjalment ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-suq uniku. Għalhekk huwa 
vitali li l-attivitajiet u l-operazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġu limitati u 
definiti b'mod ċar.

Emenda 1717
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-għoti ta’ għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-prodotti 
jitqiegħdu fis-suq, b’mod partikolari 
permezz ta’ riċerka u studji dwar is-suq;

(ii) l-għoti ta’ għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-prodotti 
jitqiegħdu fis-suq, b’mod partikolari 
permezz ta’ riċerka u studji dwar is-suq, 
inkluż l-iżvilupp ta' indikaturi li 
jinkorporaw l-ispejjeż, b'mod partikolari l-
ispejjeż tal-input responsabbli parzjalment 
għat-tfixkil fil-katina tal-provvista u t-
tendenzi fis-suq u, l-iżvilupp;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li s-suq ikollu punt ta' referenza li jinkorporaw diversi fatturi, inklużi dawk li 
jinsabu minn isfel għal fuq, anke jekk dan mhux neċessarjament jiġi implimentat b'mod 
vinkolanti.

Emenda 1718
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-tfassil ta’ forom standard ta’ 
kuntratti kompatibbli mar-regoli tal-
Unjoni;

imħassar
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Or. en

Emenda 1719
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) it-tfassil ta’ forom standard ta’ 
kuntratti kompatibbli mar-regoli tal-
Unjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' poteri estiżi lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali jista' jdaħħal mill-ġdid l-
ġestjoni tas-suq billi jinħolqu korpi li jistgħu jillimitaw il-produzzjoni, jistabbilixxu l-premji u 
jżommu 'l barra l-kompetizzjoni. Dan imur kontra l-isforzi tal-ħolqien ta' politika iktar 
orjentata lejn is-suq fis-settur agrikolu, potenzjalment rinazzjonalizzazzjoni tal-politika u, 
agħar, potenzjalment ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-suq uniku. Għalhekk huwa 
vitali li l-attivitajiet u l-operazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġu limitati u 
definiti b'mod ċar.

Emenda 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti;

imħassar

Or. en

Emenda 1721
Anthea McIntyre



AM\910137MT.doc 107/182 PE494.588v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti;

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti u l-iżvilupp ta' 
inizjattivi li jsaħħu l-kompetittività 
ekonomika u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti;

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti u prodotti 
sekondarji, inklużi postijiet tal-bejgħ 
mhux agrikoli jew tal-ikel;

Or. fr

Emenda 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq 
tar-riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni 
tiġi rrazzjonalizzata, imtejba u aġġustata 
biex il-prodotti jkunu aktar adatti għall-
esiġenzi tas-suq u għall-gosti u l-
aspettattivi tal-konsumatur, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kwalità tal-
prodott, inkluż il-karatteristiċi partikolari 
ta’ prodotti li jkollhom denominazzjoni 

imħassar
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protetta tal-oriġini jew indikazzjoni 
ġeografika protetta, u l-protezzjoni tal-
ambjent;

Or. en

Emenda 1724
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq tar-
riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni tiġi 
rrazzjonalizzata, imtejba u aġġustata biex 
il-prodotti jkunu aktar adatti għall-esiġenzi 
tas-suq u għall-gosti u l-aspettattivi tal-
konsumatur, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-kwalità tal-prodott, inkluż il-
karatteristiċi partikolari ta’ prodotti li 
jkollhom denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew indikazzjoni ġeografika 
protetta, u l-protezzjoni tal-ambjent;

(v) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq tar-
riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni tiġi 
rrazzjonalizzata, imtejba u aġġustata biex 
il-prodotti jkunu aktar adatti għall-esiġenzi 
tas-suq u għall-gosti u l-aspettattivi tal-
konsumatur fir-rigward tal-kwalità tal-
prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' poteri estiżi lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali jista' jdaħħal mill-ġdid l-
ġestjoni tas-suq billi jinħolqu korpi li jistgħu jillimitaw il-produzzjoni, jistabbilixxu l-premji u 
jżommu 'l barra l-kompetizzjoni. Dan imur kontra l-isforzi tal-ħolqien ta' politika iktar 
orjentata lejn is-suq fis-settur agrikolu, potenzjalment rinazzjonalizzazzjoni tal-politika u, 
agħar, potenzjalment ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-suq uniku. Għalhekk huwa 
vitali li l-attivitajiet u l-operazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġu limitati u 
definiti b'mod ċar.

Emenda 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt vi
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) ir-riċerka ta’ metodi kif jista’ jiġi 
ristrett l-użu ta’ prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti u 
prodotti oħra u li jiġu żgurati l-kwalità 
tal-prodott u l-konservazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma;

imħassar

Or. en

Emenda 1726
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) ir-riċerka ta’ metodi kif jista’ jiġi 
ristrett l-użu ta’ prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti u 
prodotti oħra u li jiġu żgurati l-kwalità 
tal-prodott u l-konservazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma;

imħassar

Or. en

Emenda 1727
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) ir-riċerka ta’ metodi kif jista’ jiġi 
ristrett l-użu ta’ prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti u 
prodotti oħra u li jiġu żgurati l-kwalità tal-
prodott u l-konservazzjoni tal-ħamrija u 
tal-ilma;

(vi) ir-restrizzjoni tal-użu ta’ prodotti 
għas-saħħa tal-annimali u l-protezzjoni tal-
pjanti u prodotti oħra u li jiġu żgurati l-
kwalità tal-prodott u l-konservazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma;
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Or. fr

Emenda 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) l-iżvilupp ta’ metodi u strumenti biex 
titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji 
kollha tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) l-iżvilupp ta’ metodi u strumenti biex 
titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji kollha 
tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni;

(vii) jiżviluppaw metodi u strumenti sabiex 
itejbu l-kwalità tal-prodott fl-istadji kollha 
tal-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, 
u b'mod iktar speċifiku għall-
vinifikazzjoni fir-rigward tas-settur tal-
inbid;

Or. fr

Emenda 1730
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt viii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viii) l-isfruttar tal-potenzjal tal-biedja 
organika u li tingħata protezzjoni u 
promozzjoni lil dan it-tip ta’ biedja, kif 
ukoll lil denominazzjonijiet ta’ oriġini, 
tikketti tal-kwalità u indikazzjonijiet 
ġeografiċi;

(viii) iż-żieda tal-potenzjal tal-biedja 
organika u li tingħata protezzjoni u 
promozzjoni lil dan it-tip ta’ biedja, kif 
ukoll lil denominazzjonijiet ta’ oriġini, 
tikketti tal-kwalità u indikazzjonijiet 
ġeografiċi;

Or. fr

Emenda 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 - paragrafu 1 – punt c – sottopunt ix

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ix) il-promozzjoni ta’ produzzjoni 
sostenibbli u integrata u ta’ metodi ta’
produzzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent u li ssir riċerka dwarhom;

(ix) il-promozzjoni ta' metodi t'a
produzzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent u t-twettiq ta' riċerka dwarhom;

Or. en

Emenda 1732
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c - punt ixa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ixa) il-promozzjoni tad-definizzjoni u t-
tixrid ta' sistemi ta' produzzjoni li huma 
sostenibbli mill-perspettiva ambjentali, 
ekonomika u dik soċjali;

Or. it
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Emenda 1733
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun objettiv espliċitu tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali li jippromwovu l-
konsum ta' ċerti prodotti.

Emenda 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

imħassar

Or. en

Emenda 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti (x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum responsabbli 
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tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

tal-prodotti u li tingħata informazzjoni 
dwar tendenzi ta’ konsum san;

Or. es

Emenda 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa fis-suq intern u/jew li 
tingħata informazzjoni dwar il-ħsara 
relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi, u jiġi promoss il-konsum u/jew 
tingħata informazzjoni relatata mal-
prodotti fis-suq intern u f'dak estern u, 
fir-rigward tas-settur tal-inbid, li jiġi 
mħeġġeġ il-konsum moderat u 
responsbbli tal-inbid;

Or. fr

Emenda 1737
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u l-konsum moderat u 
responsabbli tal-inbid u l-alkoħol u li 
tingħata informazzjoni dwar il-ħsara 
relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi;



PE494.588v01-00 114/182 AM\910137MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum moderat jew 
responsabbli tal-prodotti tajbin għas-saħħa 
u li tingħata informazzjoni dwar il-ħsara 
relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi;

Or. en

Emenda 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum moderat jew 
responsabbli tal-prodotti tajbin għas-saħħa 
u li tingħata informazzjoni dwar il-ħsara 
relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi;

Or. en

Emenda 1740
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt x
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum moderat u 
responsabbli tal-prodotti tajbin għas-saħħa 
u li tingħata informazzjoni dwar il-ħsara 
relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi;

Or. de

Emenda 1741
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni, l-aktar f’pajjiżi terzi.

(xi) it-twettiq ta' azzjonijiet ta' promozzjoni 
fl-UE u li jiġu ssodisfati l-bżonnijite tal-
pajjiżi terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-inizjattivi ta' promozzjoni fis-suq tal-UE huma essenzjali, m'għandniex ninjoraw 
is-swieq esterni li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna biex itaffu n-nuqqasijiet tal-produzzjoni.

.

Emenda 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni, l-aktar f’pajjiżi terzi.

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni.

Or. en
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Emenda 1743
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni, l-aktar f’pajjiżi terzi.

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni, speċjalment għal prodotti ta' 
kwalità.

Or. fr

Emenda 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-implimentazzjoni ta' miżuri 
kollettivi biex jiġu evitati u ġestiti r-riskji 
ekonomiċi, b'mod partikolari l-fondi ta' 
ekwalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 109c;

Or. fr

Emenda 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-arranġament tat-tneħħija ordnata 
jew l-ipproċessar koordinat tal-prodott fi 
żminijiet ta' żbilanċi ċari fis-suq f'sena ta' 
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kummerċjalizzazzjoni bil-għan li jerġa' 
jiġi stabbilit il-funzjonament tas-suq;

Or. es

Emenda 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-arranġament tat-tneħħija ordnata 
jew l-ipproċessar koordinat tal-prodott fi 
żminijiet ta' żbilanċi ċari fis-suq f'sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni bil-għan li jerġa' 
jiġi stabbilit il-funzjonament tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi estiż għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali kollha l-poter mogħti lil 
tliet setturi individwali (taż-żejt taż-żebbuġa, taż-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk), filwaqt li tiġi 
applikata l-istess loġika adottata mill-Kummissjoni nnifisha fl-għoti lis-setturi kollha tal-
opportunità li jistabbilixxu organizzazzjonijiet interprofessjonali.

Emenda 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-ġustifikazzjoni għall-estensjoni tal-paragrafu 1(c) hija li jiġi estiż għall-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali kollha l-poter mogħti lil tliet setturi individwali (taż-żejt taż-żebbuġa, taż-
żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk), filwaqt li tiġi applikata l-istess loġika adottata mill-Kummissjoni 
nnifisha fl-għoti lis-setturi kollha tal-opportunità li jistabbilixxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali.

Emenda 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;

Or. es

Emenda 1749
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-koordinazzjoni tal-ġestjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-
membri;

Or. fr

Emenda 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-kontribuzzjoni għall-ġestjoni tal-
prodotti sekondarju u tal-iskart;

Or. fr

Emenda 1751
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-kontribuzzjoni għall-ġestjoni tal-
prodotti sekondarju u tal-iskart.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċertu numru ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali jikkontribwixxi għall-ġestjoni u l-
finanzjament tal-operazzjonijiet li jinvolvu l-ġbir u r-rimi tal-istokk żejjed fl-irziezet. Din l-
emenda tipprova tiżgura li l-organizzazzjonijiet ikonċernati jkunu kapaċi jwettqu l-ħidmiet 
tagħhom, anke, b'mod ġenerali, dawk relatati mal-ġestjoni tal-iskart, li għalihom kull ħolqa 
fil-katina għandha sehem mir-responsabilità.

Emenda 1752
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-kontribuzzjoni għall-miżuri 
msemmija fl-Artikoli 38 sa 40 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR].
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u dawk interprofessjonali jista' jkollhom rwol importanti 
biex ikopru r-riskju, inkluż ir-riskju tal-prezzijiet, u għandhom jiġu awtorizzati finalment biex 
jagħmlu użu mill-istrumenti tal-politika rurali għall-iżvilupp.

Emenda 1753
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-adattament konġunt tal-
produzzjoni u l-ipproċessar għall-ħtiġijiet 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;

Or. fr

Emenda 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi estiż għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali kollha l-poter mogħti lil 
tliet setturi individwali (taż-żejt taż-żebbuġa, taż-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk), filwaqt li tiġi 
applikata l-istess loġika adottata mill-Kummissjoni nnifisha fl-għoti lis-setturi kollha tal-
opportunità li jistabbilixxu organizzazzjonijiet interprofessjonali.
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Emenda 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;

Or. es

Emenda 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-promozzjoni tar-
razzjonalizzazzjoni u t-titjib tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni hi li jiġi estiż għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali kollha l-poter mogħti lil 
tliet setturi individwali (taż-żejt taż-żebbuġa, taż-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk), filwaqt li tiġi 
applikata l-istess loġika adottata mill-Kummissjoni nnifisha fl-għoti lis-setturi kollha tal-
opportunità li jistabbilixxu organizzazzjonijiet interprofessjonali.

Emenda 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) il-promozzjoni tar-
razzjonalizzazzjoni u t-titjib tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar;

Or. es

Emenda 1758
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) it-tħeġġiġ tat-titjib tal-produzzjoni u 
l-ipproċessar;

Or. fr

Emenda 1759
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jikkonċernaw prodotti jew gruppi ta' 
prodotti mhux koperti minn 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta preċedentement.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm l-istabilità tal-fergħat individwali u titqies b'mod xieraq is-sitwazzjoni 
preċedenti fl-Istati Membri fejn organizzazzjoni interprofessjonali tkun diġà ġiet rikonoxxuta, 
għandu jkun speċifikat li organizzazzjoni interprofessjonali ġdida ma tistax tiġi rikonoxxuta 



AM\910137MT.doc 123/182 PE494.588v01-00

MT

għal prodott jew grupp ta' prodotti jekk tali organizzazzjoni teżisti diġa għall-prodotti 
kkonċernati.

Emenda 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali m'għandhomx 
jirriżultaw f'distorzjoni tal-kompetizzjoni 
bejn il-produtturi fi Stati Membri 
differenti u jridu jiġu allinjati mal-
prinċipji stipulati fl-Artikolu 145.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-kompetizzjoni għandhom jiġu ċċarati u l-kamp ta' applikazzjoni tal-
organizzazzjonijiet interprofessjonali għandu jiġi definit b'mod ċar. Il-fatt li jingħataw poteri 
estiżi lill-organizzazzjonijiet interprofessjonali jfisser li tiddaħħal mill-ġdid il-ġestjoni tas-suq 
billi jinħolqu korpi li jistgħu jillimitaw il-produzzjoni, jistabbilixxu premji u jżommu 'l bogħod 
il-kompetizzjoni. Dan ikun kontraproduttiv għall-isforzi biex tinħoloq politika iktar orjentata 
lejn is-suq fis-settur agrikolu, potenzjalment rinazzjonalizzazzjoni tal-politika u – anke agħar 
– potenzjalment ksur tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-suq uniku. Dan hu importanti 
biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq 
uniku.

Emenda 1761
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bħala deroga mill-Artikoli 106 sa 108, 
l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu jagħmlu dan, 
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organizzazzjonijiet ta’ produtturi:
(i) fis-settur tal-frott u tal-ħxejjex,
(ii) fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ tal-ikel;
(iii) fis-settur tad-dud tal-ħarir,
(iv) fis-settur tal-ħops.

Or. fr

Emenda 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-Artikoli 106 sa 108, l-
Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu jagħmlu dan, 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi:
(i) fis-settur tal-frott u tal-ħxejjex.

Or. en

Emenda 1763
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu, meta jintalbu jagħmlu dan, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-
setturi li ġejjin (b'deroga mill-
Artikoli 106, 107 u 108):
(i) fis-settur tal-frott u tal-ħxejjex;
(ii) fis-settur taż-żebbuġ u taz-żebbuġ tal-
ikel;
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(iii) fis-settur tal-ħarir;
(iv) fis-settur tan-naħal.
L-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex għandhom 
jiksbu tal-inqas wieħed mill-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 106(1)(c)(i) sa (iii).

Or. lv

Emenda 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-Istati Membri jużaw l-għażla li 
jirrikonoxxu organizzazzjoni 
interprofessjonali dawn għandhom:
(a) jiddeċiedu jekk jagħtux it-tali 
rikonoxximent fi żmien erba’ xhur minn 
meta titressaq applikazzjoni 
akkumpanjata mill-evidenza ta’ appoġġ 
rilevanti kollha;
(b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
determinati minnhom, kontrolli biex 
jivverifikaw li t-tali organizzazzjonijiet 
jkunu qed jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet li jirregolaw ir-
rikonoxximent tagħhom;
(c) f’każ ta’ nonkonformità jew 
irregolaritajiet, jimponu fuq dawk l-
organizzazzjonijiet il-penalitajiet 
applikabbli li jkunu stabbilixxew u 
jiddeċiedu għandux, jekk ikun meħtieġ, 
jiġi rtirat ir-rikonoxximent;
(d) jirtiraw ir-rikonoxximent jekk ir-
rekwiżiti għar-rikonoxximent 
m'għandhomx jiġu sodisfatti, jekk l-
organizzazzjoni interprofessjonali tkun 
involuta fi kwalunkw attività jew prattika 
kkonċernata li tista' twassal għal 
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distorzjoni fis-suq b'mod li jkun 
inkompatibbli mat-Trattati jew ma' dawn 
ir-Regolamenti.

Or. en

Emenda 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. es

Emenda 1766
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-

imħassar
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paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:
(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettivi possibbli tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali għandhom jkunu l-istess għat-
tipi kollha ta' setturi. M'għandu jkun hemm ebda eċċezzjoni għal ċerti setturi (i.e. ebda 
eċċezzjoni għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa).

Emenda 1767
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li l-objettivi dettaljati stipulati taħt (a), (b) u (c), li huma limitati għas-setturi taż-żejt 
taż-żebbuġa, taż-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, jistgħu jiġu estiżi għal setturi oħra, peress li 
huma essenzjali għal kull organizzazzjoni interprofessjonali, aħna nipproponu 
riformulazzjoni tal-kliem tal-Artikolu 108 billi jitħassar il-paragrafu 2 u jiddaħħal it-test fil-
punt (c).

Emenda 1768
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

imħassar

(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.
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Or. es

Emenda 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, l-
għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

2. Għal organizzazzjonijiet
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel, l-għan 
speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

Or. en

Emenda 1772
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) li dawn ma jkunux involuti fil-
produzzjoni, l-ipproċessar jew il-kummerċ 
tal-prodotti tas-settur speċifiku.

Or. en

Emenda 1773
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal organizzazzjonijiet 
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interprofessjonali fis-setturi tal-inbid, l-
għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi wkoll mill-
anqas wieħed l-objettiv li ġej:
(a) il-koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u l-
ipproċessar għall-ħtiġijiet tas-suq u t-titjib 
tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li d-drittijiet għat-tħawwil se jintemmu, l-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
għandhom ikunu l-qasam preferut għall-produzzjoni u l-kummerċ biex flimkien jistabbilixxu, 
filwaqt li jqisu l-elementi speċifiċi tas-swieq u l-evoluzzjoni tad-domand tal-konsumaturi, ir-
rekwiżiti f'termini ta' produzzjoni disponibbli għall-medda qasira u medja taż-żmien.

Emenda 1774
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 108a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 108a
Rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet 

minn diversi oqsma
1. L-Istati Membri jirrikonoxxu l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
japplikaw għal dan, sakemm dawn::
(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 108;
(b) iwettqu l-attivitajiet tagħhom f’reġjun 
jew reġjuni fit-territorju kkonċernat;
(c) jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-
attivitajiet ekonomiċi msemmija fl-
Artikolu 108(1 (a);
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(d) bl-eċċezzjoni tal-każijiet previsti fl-
Artikolu 108(2) u l-attivitajiet relatati mal-
esperimentazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, 
ma jwettqux huma stess attivitajiet ta’ 
produzzjoni, ipproċessar u/jew kummerċ.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
qabel l- ta’ Jannar 2014 ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jitqiesu li huma rikonoxxuti 
bħala organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
skont l-Artikolu 108.
3. L-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
li, qabel l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu 
jkomplu l-attivitajiet tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali sal-1 ta' Jannar 2015. 
4. Meta jirrikonoxxu organizzazzjoni 
interprofessjonali skont il-paragrafu 1 
u/jew il-paragrafu 2, l-Istati Membri:
(a) jiddeċiedu dwar jekk jagħtux għarfien 
jew le fi zmien erba’ xhur mill-
preżentazzjoni ta’ applikazzjoni bid-
dokumenti ta’ appoġġ relevanti kollha; 
din l-applikazzjoni għandha titressaq lill-
Istati Membri fejn l-organizzazzjoni 
jkollha l-kwartieri ġenerali tagħha;
(b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
determinati minnhom, kontrolli biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali jkunu qed 
jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li 
jirregolaw ir-rikonoxximent tagħhom;
(c) f’każ ta’ nonkonformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri li hemm dispożizzjoni għalihom 
f’dan ir-Regolament, jimponu fuq dawk l-
organizzazzjonijiet il-pieni applikabbli li 
jkunu stabbilixxew u jiddeċiedu għandux, 
jekk ikun meħtieġ, jiġi rtirat ir-
rikonoxximent;
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(d) jirtiraw ir-rikonoxximent jekk ir-
rekwiżiti u l-kondizzjonijiet għar-
rikonoxximent stipulati f’dan l-Artikolu 
ma jibqgħux jiġu ssodisfati;

(e) jinfurmaw lill-Kummissjoni darba fis-
sena u mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 
b'kull deċiżjoni għall-għoti, iċ-ċaħda jew 
l-irtirar ta’ rikonoxximent li jkun ħadu 
matul is-sena kalendarja preċedenti. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkumplimenta l-emenda 319 tar-rapporteur. It-tneħħija tar-rikonoxximent 
għal prattiki antikompettivi jew in-nuqqas li jinnotifikaw skont l-Artikolu 145(2) se 
tikkostitwixxi penalità dobbja. Fl-ewwel każ, jistgħu jitħabbru penalitajiet ta' deterrent mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni u fit-tieni każ in-nuqqas ta' notifika jċaħħad lill-organizzazzjoni 
interprofessjonali minn kwalunkwe intitolament possibbli għal eżenzjoni mil-liġi antitrust 
skont l-Artikolu 145, u b'hekk tiftaħ il-bieb għall-multi eventwali għall-prattiki 
antikompetittivi.

.

Emenda 1775
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109 imħassar
Organizzazzjonijiet tal-operaturi

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel 
għandhom jikkomprendu 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti jew 
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organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
operaturi oħra jew assoċjazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda trattament speċjali għal ċerti setturi.

Emenda 1776
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109 imħassar
Organizzazzjonijiet tal-operaturi

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel 
għandhom jikkomprendu 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
operaturi oħra jew assoċjazzjonijiet 
tagħhom.

Or. it

Emenda 1777
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 

imħassar
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taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel 
għandhom jikkomprendu 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti ta’ 
operaturi oħra jew assoċjazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1778
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 109a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Rikonoxximent

1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu biss l-organizzazzjonijiet ta' 
produtturi, l-assoċjazzjonijiet tal-
organizazzjonijiet ta' produtturi u l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali li:
(a) jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ dan il-
Kapitolu;
(b) ikunu entitatjiet legali jew partijiet 
definiti b'mod ċar ta' entitajiet legali;
(c) ikollhom statut li juri l-osservanza tal-
kundizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu; u
(d) fil-każ tal-organizzazzjonijiet ta' 
produtturi u l-assoċjazzjonijiet ta' 
organizzazzjonijiet ta' produtturi li:
(i) ikollhom numru minimu ta' membri 
u/jew ikopru volum minimu ta' 
produzzjoni kummerċjabbli, li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri, fis-settur fejn 
l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
topera;
(ii) iwettqu l-attivitajiet tagħhom kif 
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suppost, kemm maż-żmien kif ukoll 
f'termini ta' effettività u konċentrazzjoni 
tal-provvista.
2. Sabiex il-kriterji ta' rikonoxximent 
għall-organizzazzjonijiet u l-
assoċjazzjonijiet stipulati f'dan il-Kapitolu 
jiġu adattati għal strutturi speċifiċi fl-
Istati Membri, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw kriterji supplimentari fis-setturi 
kollha jew f'settur speċifiku, u b'hekk 
jeffettwaw il-funzjonament solidu tal-
organizzazzjoni tas-suq. 
3. L-organizzazzjonijiet u l-
assoċjazzjonijiet li jkunu ġew rikonoxxuti 
mill-Istati Membri qabel [x] u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati 
f'dan il-Kapitolu jitqiesu li huma 
rikonoxxuti skont dan il-Kapitolu.
4. L-organizzazzjonijiet u l-
assoċjazzjonijiet li jkunu ġew rikonoxxuti 
mill-Istati Membri qabel [x] u li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati 
f'dan il-Kapitolu jistgħu jkomplu 
jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom sa [x + 
sena].

Or. en

Emenda 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Ir-rwol tal-gruppi

1. Sabiex itejbu u jistabbilizzaw il-
funzjonament tas-suq fil-prodotti li jkunu 
ġew assenjati denominazzjoni protetta tal-
orġini jew indikazzjoni ġeografika 
protetta skont ir-Regolament tal-UE dwar  



AM\910137MT.doc 137/182 PE494.588v01-00

MT

dwar skemi ta' kwalità tal-prodotti 
agrikoli [2010/0353 (COD)], l-Istati 
Membri produtturi jistgħu jistabbilixxu 
regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
billi jimplimentaw deċiżjonijiet meħuda 
mill-organizzazzjonijiet ta' produtturi u 
dawk interprofessjonali u mill-gruppi 
msemmija fl-Artikolu 42 tar-Regolament 
tal-UE dwar skemi ta' kwalità tal-prodotti 
agrikoli [2010/0353 (COD)].  
2. It-tali regoli għandhom ikunu 
proporzjonati mal-objettiv segwit u:
(a) għandhom ikopru biss ir-
regolamentazzjoni tal-provvista u 
jimmiraw biex iġibu l-provvista tal-prodott 
konformi mad-domanda;
(b) m'għandhomx ikunu vinkolanti għal 
perjodu li jista' jiġġedded li jaqbeż il-
ħames snin ta' kummerċjalizzazzjoni;
(c) m’għandhom ikunu jirrigwardaw ebda 
tranżazzjoni oħra wara l-ewwel darba li l-
prodott ikkonċernat jiġi 
kkummerċjalizzat;
(d) m'għandhomx jippermettu l-iffissar 
tal-prezzijiet, inklużi l-prezzijiet li huma 
stabbiliti għall-konsultazzjoni jew għal 
rakkomandazzjoni;
(e) m’għandhomx iwasslu għan-nuqqas 
ta’ disponibilità ta’ proporzjon eċċessiv 
tal-prodott ikkonċernat li kieku jkun 
disponibbli;
(f) m'għandux ikollhom l-effett li 
jipprevjenu operatur milli jibda 
produzzjoni tal-prodott ikkonċernat;
3. Ir-regoli msemmijin fil-paragrafu 1 
għandhom jitressqu għall-attenzjoni tal-
operaturi billi joħorġu in extenso 
f'pubblikazzjoni uffiċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat.
4. Id-deċiżjonijiet u l-miżuri meħuda mill-
Istati Membri fis-sena n b’konformità ma' 
dan l-Artikolu għandhom jiġu nnotifikati 
lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Marzu tas-
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sena n+1.
5. Il-Kummissjoni tista' titlob lil Stat 
Membru jirtira d-deċiżjoni tiegħu jekk 
issib li d-deċiżjoni teskludi l-kompetizzjoni 
f'parti sostanzjali tas-suq intern, 
tikkomprometti l-moviment ħieles tal-
prodotti jew tmur kontra l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 1780
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 109a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Ir-rwol tal-gruppi

1. Sabiex itejbu u jistabbilizzaw il-
funzjonament tas-suq fil-prodotti li jkunu 
ġew assenjati denominazzjoni protetta tal-
orġini jew indikazzjoni ġeografika 
protetta skont ir-Regolament tal-UE dwar  
dwar skemi ta' kwalità tal-prodotti 
agrikoli [2010/0353 (COD)], l-Istati 
Membri produtturi, ħlief fil-każ tas-settur 
tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u tas-
settur tal-inbid, jistgħu jistabbilixxu regoli 
dwar il-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
billi jimplimentaw deċiżjonijiet meħuda 
mill-gruppi msemmija fl-Artikolu 42 tar-
Regolament tal-UE dwar skemi ta' kwalità 
tal-prodotti agrikoli [2010/0353 (COD)].
2. It-tali regoli għandhom ikunu
proporzjonati mal-objettiv segwit u:
(a) għandhom ikopru biss ir-
regolamentazzjoni tal-provvista u 
jimmiraw biex iġibu l-provvista tal-prodott 
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konformi mad-domanda;
(b) m'għandhomx ikunu vinkolanti għal 
perjodu li jista' jiġġedded li jaqbeż il-
ħames snin ta' kummerċjalizzazzjoni;
(c) m’għandhom ikunu jirrigwardaw ebda 
tranżazzjoni oħra wara l-ewwel darba li l-
prodott ikkonċernat jiġi 
kkummerċjalizzat;
(d) m'għandhomx jippermettu l-iffissar 
tal-prezzijiet, inklużi l-prezzijiet li huma 
stabbiliti għall-konsultazzjoni jew għal 
rakkomandazzjoni;
(e) m’għandhomx iwasslu għan-nuqqas 
ta’ disponibilità ta’ proporzjon eċċessiv 
tal-prodott ikkonċernat li kieku jkun 
disponibbli;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intiża biex tikkumplimenta l-Emenda 321 proposta mir-rapporteur li 
ddaħħal l-Artikolu 119b. Diġà teżisti dispożizzjoni mfassla biex ittejjeb u tistabbilizza l-
funzjonament tas-suq fil-prodotti b'denominazzjoni protetta tal-oriġini għall-
organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-setturi tal-inbid u tal-prodotti tal-ħalib. Dawn il-
prodotti, għalhekk, għandhom jiġu esklużi speċifikament mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-
artikolu.

Emenda 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 109 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Fondi ta' ekwalizzazzjoni

1. Il-gruppi tal-produtturi, l-
assoċjazzjonijiet tal-gruppi ta' produtturi 
u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jistabbilixxu fondi ta' 
ekwalizzazzjoni fir-rigward tar-riskji 
ekonomiċi. Il-kontribuzzjonijiet tal-
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membri għandha tkun volontarja u ma 
tistax issir obbligatorja.
2. Il-fondi ta' ekwalizzazzjoni jistgħu 
jħallsu kumpens lill-operaturi fir-rigward 
ta' telf finanzjarju relatat mal-attivitajiet 
tal-biedja koperti mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-ewwel paragrafu.
It-telf għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi ta' 
indikatur ekonomiku stabbilit mill-fond u 
li jirrifletti l-profittabilità tal-attività.  
Dan għandu jiġi stabbilit billi l-valur ta' 
dan l-indikatur jitqabbel mal-medja 
annwali tiegħu fl-aħħar tliet snin jew ma' 
medja ta' tliet snin meħuda mill-aħħar 
ħames snin, bl-esklużjoni tal-ogħla valur 
u l-iktar valur baxx.

3. Il-pagamenti tal-fond ta' 
ekwalizzazzjoni lill-membri għandhom 
isiru wara l-awtorizzazzjoni mill-Istat 
Membru u għandhom ikunu 
proporzjonati mat-telf imġarrab. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli 
tal-operat tal-fondi ta' ekwalizzazzjoni u 
b'mod partikolari l-limitu minimu tal-
pagament tal-indiċi ta' referenza.

Or. fr

Emenda 1782
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 109a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Gruppi tal-produtturi fis-settur tal-frott u 

l-ħaxix
1. L-Istati Membri b'livell baxx ta' 
organizzazzjonijiet ta' produtturi, jistgħu 
jiffurmaw gruppi ta' produtturi bħala 
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entità legali jew parti definita b'mod ċar 
ta' entità legali, fuq l-inizjattiva tal-
bdiewa li jkabbru prodott wieħed jew iktar 
mis-settur tal-frott u l-ħxejjex u/jew ta' 
tali prodotti maħsuba biss għall-
ipproċessar, fid-dawl tar-rikonoxximent 
bħala organizzazzjoni ta' produtturi.
Dawn il-gruppi tal-produtturi jistgħu 
jingħataw perjodu tranżizzjonali li matulu 
jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent bħala organizzazzjoni tal-
produtturi skont l-Artikolu 106.
Sabiex jikkwalifikaw għal dan, dawk il-
gruppi tal-produtturi għandhom 
jippreżentaw pjan ta’ rikonoxximent 
imqassam f’fażijiet lill-Istat Membru 
rilevanti, u l-aċċettazzjoni tiegħu għandha 
timmarka l-bidu tal-perjodu tranżizzjonali 
msemmi fit-tieni subparagrafu u għandha 
tikkostitwixxi rikonoxximent preliminari. 
Il-perjodu tranżizzjonali m’għandux ikun 
ta’ aktar minn ħames snin.
2. Qabel ma jaċċettaw il-pjan ta’ 
rikonoxximent, l-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni 
dwar dak li beħsiebhom jagħmlu u dwar l-
implikazzjonijiet finanzjarji li dan 
x’aktarx ikollu.

Or. bg

Emenda 1783
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tar-regoli għal dawk li mhumiex memebri mhix aċċettabbli. Din hi konflinġenti 
mal-pedamenti ta' ekonomija libera.

Emenda 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jippermetti li l-Istati Membri jagħmlu regoli ta' organizzazzjoni ta' produtturi 
jew organizzazzjoni interprofessjonali li jkunu vinkolanti fuq dawk li mhumiex membri u biex 
dawn jagħtu kontribuzzjonijiet finanzjarji. Dan jillimita l-kompetizzjoni fis-suq billi jillimita l-
libertà tal-operaturi biex jaġixxu.

Emenda 1785
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1786
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 110
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1787
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 1788
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li hemm ebda prova li s-swieq joperaw aħjar billi r-regoli ta' organizzazzjoni ta' 
produtturi jew organizzazzjoni interprofessjonali jsiru vinkolanti fuq dawk li mhumiex 
membri u b'hekk titneħħa l-libertà għall-operatur individwali.

Emenda 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’każijiet fejn organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f’distrett ekonomiku speċifiku jew 
f’distretti ekonomiċi speċifiċi ta’ Stat 
Membru titqies li tkun tirrappreżenta l-
produzzjoni ta’ prodott partikolari, il-
kummerċ jew l-ipproċessar tiegħu, l-Istat 
Membru konċernat jista’, fuq talba ta’ dik 
l-organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji 
għal perjodu limitat xi wħud mill-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew prattiki 
miftiehma li kien hemm qbil dwarhom 
f’dik l-organizzazzjoni għal operaturi 
oħra li jaġixxu fid-distrett ekonomiku jew 
fid-distretti ekonomiċi inkwistjoni, sew 
bħala individwi jew bħala gruppi u li ma 
jkunux jappatienu għall-organizzazzjoni 
jew għall-assoċjazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex membri ta' 
organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali.   L-estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex 
membri tmur kontra suq liberu. Dik l-estensjoni ta' regoli vikolanti tista' tagħlaq suq 
kompletament għall-operaturi barra l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan hu importanti biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu 
l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq liberu.

Emenda 1790
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’każijiet fejn organizzazzjoni 1. F’każijiet fejn organizzazzjoni 



AM\910137MT.doc 145/182 PE494.588v01-00

MT

rikonoxxuta ta’ produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f’distrett ekonomiku speċifiku jew 
f’distretti ekonomiċi speċifiċi ta’ Stat 
Membru titqies li tkun tirrappreżenta l-
produzzjoni ta’ prodott partikolari, il-
kummerċ jew l-ipproċessar tiegħu, l-Istat 
Membru konċernat jista’, fuq talba ta’ dik 
l-organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji 
għal perjodu limitat xi wħud mill-ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki miftiehma li kien 
hemm qbil dwarhom f’dik l-
organizzazzjoni għal operaturi oħra li 
jaġixxu fid-distrett ekonomiku jew fid-
distretti ekonomiċi inkwistjoni, sew bħala 
individwi jew bħala gruppi u li ma jkunux 
jappatienu għall-organizzazzjoni jew għall-
assoċjazzjoni.

rikonoxxuta ta’ produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta fis-settur 
tal-frott u l-ħaxix jew organizzazzjoni 
interprofessjonali fis-settur tat-tabakk fis-
settur tal-frott u l-ħaxix li topera f’distrett 
ekonomiku speċifiku jew f’distretti 
ekonomiċi speċifiċi ta’ Stat Membru titqies 
li tkun tirrappreżenta l-produzzjoni ta’ 
prodott partikolari, il-kummerċ jew l-
ipproċessar tiegħu, l-Istat Membru 
konċernat jista’, fuq talba ta’ dik l-
organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji għal 
perijodu limitat xi wħud mill-ftehimiet, id-
deċiżjonijiet jew il-prattiki miftiehma li 
kien hemm qbil dwarhom f’dik l-
organizzazzjoni għal operaturi oħra li 
jaġixxu fid-distrett ekonomiku jew fid-
distretti ekonomiċi inkwistjoni, sew bħala 
individwi jew bħala gruppi u li ma jkunux 
jappartjenu għall-organizzazzjoni jew 
għall-assoċjazzjoni.

Or. en

Emenda 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “distrett ekonomiku” għandha tfisser 
żona ġeografika magħmula minn reġjuni 
ta’ produzzjoni maġenb jew qrib xulxin 
fejn il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u 
tal-kummerċjalizzazzjoni jkunu omoġenji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex membri ta' 
organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
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organizzazzjoni interprofessjonali.   L-estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex 
membri tmur kontra suq liberu. Dik l-estensjoni ta' regoli vikolanti tista' tagħlaq suq 
kompletament għall-operaturi barra l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan hu importanti biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu 
l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq liberu.

Emenda 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
għandha titqies rappreżentattiva fejn, fid-
distrett ekonomiku jew fid-distretti 
kkonċernati ta’ Stat Membru:

imħassar

(a) tkun responsabbli, fir-rigward ta’ 
proporzjon tal-volum tal-produzzjoni jew 
tal-kummerċ jew tal-ipproċessar tal-
prodott jew il-prodotti konċernati:
(i) għal organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, mill-anqas 
għal 60%, jew
(ii) f’każijiet oħra, mill-anqas għal żewġ 
terzi, u
(b) tkun responsabbli għal, fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, għal 
aktar minn 50% tal-produtturi konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex membri ta' 
organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali.   L-estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex 
membri tmur kontra suq liberu. Dik l-estensjoni ta' regoli vikolanti tista' tagħlaq suq 
kompletament għall-operaturi barra l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan hu importanti biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu 
l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq liberu.
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Emenda 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tkun, fil-każ ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, tifforma sehem 
sinifikanti mill-attivitajiet ekonomiċi 
msemmija fl-Artikolu 108 (1)(a) bil-
kundizzjonijiet stipulati mill-Istat 
Membru.

Or. fr

Emenda 1794
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tkun, fil-każ ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, tifforma sehem 
sinifikanti mill-attivitajiet ekonomiċi 
msemmija fl-Artikolu 108 (1)(a) bil-
kundizzjonijiet stipulati mill-Istat 
Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju ekonomiku bbażat fuq il-volum ma jistax jiġi traspost għall-organizzazzjoni 
interprofessjonali, peress li dan ma jqisx fatturi objettivi bħad-diversità wiesgħa tal-operaturi 
agrikoli. Il-grad sa liema organizzazzjoni hija rappreżentattivia jista' jkun ibbażat fuq numru 
ta' kriterji li għandhom jitħallew f'idejn l-Istati Membri biex jistabilixxuhom.

Emenda 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta t-talba għal estensjoni tar-regoli 
tagħha għal operaturi oħra tkopri aktar 
minn distrett ekonomiku wieħed, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta’ 
rappreżentanza kif definit fl-ewwel 
subparagrafu għal kull waħda mill-
fergħat li hija tiġbor fi grupp f’kull 
wieħed mid-distretti ekonomiċi 
konċernati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex membri ta' 
organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali.   L-estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex 
membri tmur kontra suq liberu. Dik l-estensjoni ta' regoli vikolanti tista' tagħlaq suq 
kompletament għall-operaturi barra l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan hu importanti biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu 
l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq liberu.

Emenda 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkollhom 
wieħed mill-għanijiet li ġejjin:

imħassar

(a) rapportar dwar il-produzzjoni u s-suq;
(b) regoli ta’ produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti f’regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;
(c) tfassil ta’ kuntratti standard li jkunu 



AM\910137MT.doc 149/182 PE494.588v01-00

MT

kompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni;
(d) regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni;
(e) regoli dwar il-protezzjoni tal-ambjent;
(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat il-
potenzjal tal-prodotti;
(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 
ta’ oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;
(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;
(i) studji biex titjieb il-kwalità tal-prodotti;
(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-
ħamrija u l-ambjent;
(k) definizzjoni ta’ kwalitajiet minimi u 
definizzjoni ta’ standards minimi dwar l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni;
(l) użu ta’ żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott.
Dawk ir-regoli m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 
ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(4) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm ebda estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex membri ta' 
organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali.   L-estensjoni tar-regoli vinkolanti għal dawk li mhumiex 
membri tmur kontra suq liberu. Dik l-estensjoni ta' regoli vikolanti tista' tagħlaq suq 
kompletament għall-operaturi barra l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew 
organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dan hu importanti biex ikun żgurat li l-miżuri li jsaħħu 



PE494.588v01-00 150/182 AM\910137MT.doc

MT

l-funzjonament tal-katina tal-provvista ma jheddux is-suq liberu.

Emenda 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandu jkollhom wieħed 
mill-għanijiet li ġejjin:

Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandhom jirrelataw ma' 
wieħed mill-attivitajiet li jissodisfaw l-
għanijiet stipulati fl-Artikolu 106(c), ħlief 
dak stipulat fil-punt viia (ġdid) jew fl-
Artikolu 108(1)(c), ħlief dak stipulat fil-
punt xia (ġdid).

Or. fr

Emenda 1798
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandu jkollhom wieħed 
mill-għanijiet li ġejjin:

Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw 
mar-regoli tal-organizzazzjoni jew l-
assoċjazzjoni stipulati f'dan il-Kapitolu.

Or. en

Emenda 1799
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rapportar dwar il-produzzjoni u s-suq; imħassar

Or. en

Emenda 1800
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) regoli ta’ produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti f’regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 1801
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tfassil ta’ kuntratti standard li jkunu 
kompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1802
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni; imħassar

Or. en

Emenda 1803
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) regoli dwar il-protezzjoni tal-ambjent; imħassar

Or. en

Emenda 1804
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat il-
potenzjal tal-prodotti;

imħassar

Or. en

Emenda 1805
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 

imħassar
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ta’ oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;

Or. en

Emenda 1806
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;

imħassar

Or. en

Emenda 1807
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) studji biex titjieb il-kwalità tal-prodotti; imħassar

Or. en

Emenda 1808
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 

imħassar
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ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-
ħamrija u l-ambjent;

Or. en

Emenda 1809
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li jiggarantixxu 
l-konservazzjoni tal-ħamrija u l-ambjent;

(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li jiggarantixxu 
l-konservazzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-
ambjent;

Or. fr

Emenda 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li jiggarantixxu 
l-konservazzjoni tal-ħamrija u l-ambjent;

(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li jiggarantixxu 
l-konservazzjoni tal-ħamrija u l-ambjent. 
Fil-każ ta' użi minuri, għandu jkun 
permess ukoll li jiġu żviluppati studji dwar 
l-awtorizzazzjoni ta' molekuli speċifiċi jew 
mediċini għal tali prodotti, speċjalment 
fejn ma jkun jeżisti ebda trattament 
awtorizzat;
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Or. es

Emenda 1811
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) definizzjoni ta’ kwalitajiet minimi u 
definizzjoni ta’ standards minimi dwar l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 1812
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) użu ta’ żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott.

imħassar

Or. en

Emenda 1813
José Bové
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) użu ta’ żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott.

(l) użu ta’ żerriegħa adattata għall-
bżonnijiet ta' sistemi ta' produzzjoni 
sostenibbli u monitoraġġ tal-kwalità tal-
prodott.
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Or. fr

Emenda 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) it-tneħħija jew l-ipproċessar 
koordinat tal-prodott fi żminijiet ta' 
żbilanċi ċari fis-suq f'sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni bil-għan li jerġa' 
jiġi stabbilit il-funzjonament tas-suq.

Or. es

Emenda 1815
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) il-kontribuzzjoni għall-miżuri 
msemmija fl-Artikoli 38 sa 40 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-gruppi ta' produtturi u l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jista' jkollhom rwol kbir biex 
ikopru r-riskju, inkluż ir-riskju tal-prezzijiet. Dawn għandhom jiġu awtorizzati biex jużaw l-
istrumenti tal-politika tal-iżvilupp rurali.

Emenda 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lb) l-istabbiliment ta' punti ta' riferiment 
speċifiċi għal kull prodott sabiex il-
membri kollha ta' organizzazzjoni 
interprofessjonali għall-inqas ikunu 
jistgħu jkopru l-ispejjeż tal-produzzjoni 
tagħhom.

Or. es

Emenda 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(lc) l-ibblokkar ta' prodotti li ma 
jkollhomx il-livell ta' kwalità mitlub mis-
suq.

Or. es

Emenda 1818
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk ir-regoli m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 
ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(4) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.

Ir-regoli estiżi m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 
ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(4) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.
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Or. en

Emenda 1819
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li aħna kontra l-estensjoni tar-regoli għal dawk li mhumiex membri, aħna wkoll kontra 
dispożizzjonijiet li jippermettu li dawk li mhumiex membri jkunu obbligati jikkontribwixxu 
finanzjarjament għall-ispejjeż ta' ċerti miżuri meħuda mill-organizzazzjoni li mhumiex 
membri tagħha.
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Emenda 1820
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 1821
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 111



PE494.588v01-00 160/182 AM\910137MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 1822
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
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assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 1823
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
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jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-estensjoni tar-regoli għal dawk li mhumiex membri (l-Artikolu 110) 
m'għandux ikun possibbli li t-talba għal kontribuzzjonijiet finanzjarji tiġi estiża għal dawk li 
mhumiex membri.

Emenda 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 
mhux membri

imħassar

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
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finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jagħmilha possibbli li dawk li mhumiex membri ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi jew organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġu obbligati li jagħtu kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-organizzazzjonijiet ta' produtturi li mhumiex membri tagħhom.

Emenda 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 
mhux membri

imħassar

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, ta’ 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta jiġu estiżi skont l-
Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti minn 
dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li 
jkun ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm 
tali kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba 
biex ikopru spejjeż mġarrba direttament 
biex ikunu segwiti l-attivitajiet 
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inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod, m'għandu jkun hemm ebda kontribuzzjoni finanzjarja ta' dawk li mhumiex 
membri ta' organizzazzjoni ta' produtturi, assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi 
jew organizzazzjoni interprofessjonali.   

Emenda 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 
skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li jkun 
ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm tali 
kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba biex 
ikopru spejjeż mġarrba direttament biex 
ikunu segwiti l-attivitajiet inkwistjoni.

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 
skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ operaturi 
ekonomiċi li l-attivitajiet tagħhom ikunu 
relatati mal-prodotti konċernati, l-Istat 
Membru li jkun ta rikonoxximent jista’ 
jiddeċiedi li operaturi ekonomiċi 
individwali jew gruppi li ma jkunux 
membri tal-organizzazzjoni iżda li 
jibbenefikaw minn dawk l-attivitajiet 
għandhom iħallsu lill-organizzazzjoni l-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha, jew 
parti minnhom, imħallsa mill-membri 
tagħha sa kemm tali kontribuzzjonijiet 
ikunu maħsuba biex ikopru spejjeż 
mġarrba direttament biex ikunu segwiti l-
attivitajiet inkwistjoni.

Or. es
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Emenda 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 
skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li jkun 
ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm tali 
kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba biex 
ikopru spejjeż mġarrba direttament biex 
ikunu segwiti l-attivitajiet inkwistjoni.

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 
skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li jkun 
ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm tali 
kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba biex 
ikopru spejjeż biex ikunu segwiti l-
attivitajiet inkwistjoni.

Or. de

Emenda 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 

Fejn regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta 
ta’ produtturi, ta’ assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew ta’ organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta jiġu estiżi 
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skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li jkun 
ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi li ma jkunux membri 
tal-organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw 
minn dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu 
lill-organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm tali 
kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba biex 
ikopru spejjeż mġarrba direttament biex 
ikunu segwiti l-attivitajiet inkwistjoni.

skont l-Artikolu 110 u l-attivitajiet koperti 
minn dawk ir-regoli jkunu fl-interess 
ekonomiku ġenerali ta’ persuni li l-
attivitajiet tagħhom ikunu relatati mal-
prodotti konċernati, l-Istat Membru li jkun 
ta rikonoxximent jista’ jiddeċiedi li 
individwi jew gruppi, barra l-produtturi u 
l-kummerċjanti, li ma jkunux membri tal-
organizzazzjoni iżda li jibbenefikaw minn 
dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu lill-
organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha, jew parti minnhom, 
imħallsa mill-membri tagħha sa kemm tali 
kontribuzzjonijiet ikunu maħsuba biex 
ikopru spejjeż mġarrba direttament biex 
ikunu segwiti l-attivitajiet inkwistjoni.

Or. it

Emenda 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, meta attività waħda jew 
iktar minn waħda msemmija fit-tieni 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
titwettaq minn organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta fis-settur 
tat-tabakk u tkun fl-interess ekonomiku 
ġenerali ta’ dawk l-operaturi ekonomiċi li 
l-attivitajiet tagħhom huma marbutin ma’ 
wieħed jew aktar mill-prodotti 
kkonċernati, l-Istat Membru li jkun ta r-
rikonoxximent jew il-Kummissjoni, meta 
r-rikonoxximent ikun ingħata mill-
Kummissjoni, jistgħu jiddeċiedu li 
operaturi ekonomiċi individwali jew 
gruppi li mhumiex membri tal-
organizzazzjoni iżda li jibbenifikaw minn 
dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu lill-
organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha li jħallsu l-membri 



AM\910137MT.doc 167/182 PE494.588v01-00

MT

tagħha, jew parti minnhom, sakemm 
dawk il-kontribuzzjonijiet ikunu 
maħsubin biex ikopru l-ispejjeż imġarrbin 
minħabba t-twettiq tal-attivitajiet 
ikkonċernati.
L-attivitajiet imsemmija fis-subparagrafu 
t'hawn fuq għandu jkollhom x’jaqsmu 
ma’ wieħed mill-objettivi li ġejjin:
(a) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;
(b) studji sabiex titjieb il-kwalità tat-
tabakk f’weraq jew f’balal;
(c) riċerka dwar metodi ta’ kultivazzjoni li 
jippermettu użu mnaqqas ta’ prodotti 
għas-saħħa tal-pjanti u li jiżguraw il-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ambjent.

Or. es

Emenda 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, meta attività waħda jew 
iktar minn waħda msemmija fit-tieni 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
titwettaq minn organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta fis-settur 
tat-tabakk u tkun fl-interess ekonomiku 
ġenerali ta’ dawk l-operaturi ekonomiċi li 
l-attivitajiet tagħhom huma marbutin ma’ 
wieħed jew aktar mill-prodotti 
kkonċernati, l-Istat Membru li jkun ta r-
rikonoxximent jew il-Kummissjoni, meta 
r-rikonoxximent ikun ingħata mill-
Kummissjoni, jistgħu jiddeċiedu li 
operaturi ekonomiċi individwali jew 
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gruppi li mhumiex membri tal-
organizzazzjoni iżda li jibbenifikaw minn 
dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu lill-
organizzazzjoni l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji kollha li jħallsu l-membri 
tagħha, jew parti minnhom, sakemm 
dawk il-kontribuzzjonijiet ikunu 
maħsubin biex ikopru l-ispejjeż imġarrbin 
minħabba t-twettiq tal-attivitajiet 
ikkonċernati.
L-attivitajiet imsemmija fis-subparagrafu 
t'hawn fuq għandu jkollhom x’jaqsmu 
ma’ wieħed mill-objettivi li ġejjin:
(a) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;
(b) studji sabiex titjieb il-kwalità tat-
tabakk f’weraq jew f’balal;
(c) riċerka dwar metodi ta’ kultivazzjoni li 
jippermettu użu mnaqqas ta’ prodotti 
għas-saħħa tal-pjanti u li jiżguraw il-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ambjent.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiddaħħal paragrafu ġdid li jindirizza d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 126(1) u (2) tal-
OKS unika fis-seħħ fir-rigward tal-pagament ta' kwoti minn dawk li mhumiex membri fil-każ 
ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-settur tat-tabakk, li ma jirrelatawx ma' estensjoni 
tar-regoli imma ma' attivitajiet li jibbenefikaw minnhom operaturi ekonomiċi li ma 
jappartjenux għas-settur interprofessjonali.

Emenda 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112 imħassar
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 
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provvista għall-esiġenzi tas-suq
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160, fir-rigward 
tas-setturi tal-pjanti ħajjin, laħam taċ-
ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, bajd u 
laħam tat-tjur dwar miżuri:
(a) biex titjieb il-kwalità;
(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
tal-kummerċjalizzazzjoni;
(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq;
(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jagħmilha possibbli li l-Kummissjoni tadotta atti delegati f'ċerti setturi biex il-
provvista tiġi aġġustata għar-rekwiżiti tas-suq. Din id-dispożizzjoni qatt ma ntużat u hija 
inkonsistenti mal-orjentazzjoni kontinwa tas-suq tal-PAK.

Emenda 1832
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112 imħassar
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 

provvista għall-esiġenzi tas-suq
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
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azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160, fir-rigward 
tas-setturi tal-pjanti ħajjin, laħam taċ-
ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, bajd u 
laħam tat-tjur dwar miżuri:
(a) biex titjieb il-kwalità;
(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
tal-kummerċjalizzazzjoni;
(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq;
(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. en

Emenda 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112 imħassar
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 

provvista għall-esiġenzi tas-suq
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160, fir-rigward 
tas-setturi tal-pjanti ħajjin, laħam taċ-
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ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, bajd u 
laħam tat-tjur dwar miżuri:
(a) biex titjieb il-kwalità;
(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
tal-kummerċjalizzazzjoni;
(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq;
(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija inkonsistenti mal-orjentazzjoni kontinwa tas-suq tal-PAK.

Emenda 1834
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112 imħassar
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 

provvista għall-esiġenzi tas-suq
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160, fir-rigward 
tas-setturi tal-pjanti ħajjin, laħam taċ-
ċanga u vitella, laħam tal-majjal, laħam 
tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, bajd u 
laħam tat-tjur dwar miżuri:
(a) biex titjieb il-kwalità;
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(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u 
tal-kummerċjalizzazzjoni;
(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ 
xejriet fil-prezzijiet tas-suq;
(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. en

Emenda 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi tal-
pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u vitella, 
laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur
dwar miżuri:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi li 
m'għandhom ebda sistema speċifika ta' 
limitazzjoni tal-produzzjoni dwar miżuri:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri f'dan l-Artikolu qed jiġu estiżi għas-setturi kollha barra dawk li diġà għandhom 
sistemi ta' limitazzjoni tal-produzzjoni.

Emenda 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi tal-
pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u vitella, 
laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur
dwar miżuri:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi 
kollha fl-Artikolu 1(2) dwar miżuri:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi eżisti ta' intervent fis-suq u ġestjoni għandhom jitjiegbu u jiġu ssuplimentati 
minn strumenti ta' distorzjoni tas-suq u strumenti speċifiċi ta' ġestjoni tal-provvista, li 
flimkien għandhom jifformaw nett ta' protezzjoni biex jipproteġu lill-bdiewa kontra l-volatilità
tal-prezzijiet eċċessivi u jagħmluha possibbli li jinkisbu l-objettivi strateġiċi prinċipali tal-
PAK: is-sigurtà tal-ikel u ż-żamma tal-introjti tal-bdiewa.

Emenda 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi tal-
pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u vitella, 
laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u 

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi 
kollha fl-Artikolu 1(2) dwar miżuri:
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laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur
dwar miżuri:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-setturi kollha għandhom jingħataw il-possibilità li jużaw dawn il-miżuri għaliex il-
problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom jolqtu lilhom kollha.

Emenda 1838
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi tal-
pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u vitella, 
laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur 
dwar miżuri:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160:

Or. en

Emenda 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet msemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
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aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi tal-
pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u vitella, 
laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur
dwar miżuri:

aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, dwar miżuri:

Or. pt

Emenda 1840
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikun faċilitat l-aġġustament tal-
provvista agrikola għar-rekwiżiti tas-suq, 
l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri ta' 
konsolidazzjoni tal-art billi jipprevedu 
termini ta' konċessjoni, limitati għall-
bdiewa żgħażagħ, għax-xiri ta' impriżi 
ġodda.

Or. it

Emenda 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nuqqas ta' att delegat adottat mill-
Kummissjoni m'għandhux ma jħallix li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 106 sa 108 jadottaw miżuri 
relatati ma' dawn l-oqsma ta' attività.
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Or. fr

Emenda 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 imħassar
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli 
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:
(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;
(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;
(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;
(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-
Unjoni meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jagħmilha possibbli li l-Istati Membri jistipulaw ir-regoli tas-suq li jirregolaw 
il-provvista fis-suq tal-inbid. Din il-ħaġa hija inkonsistenti mal-orjentazzjoni kontinwa tas-
suq tal-PAK.

Emenda 1843
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 imħassar
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli 
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:
(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;
(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;
(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;
(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
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ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-
Unjoni meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna kontra trattament speċjali għal ċerti setturi tal-OKS unika.

Emenda 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 imħassar
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli 
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:
(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;
(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;
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(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;
(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-
Unjoni meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

Or. en

Emenda 1845
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 imħassar
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli 
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:
(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;
(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;
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(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;
(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-
Unjoni meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

Or. en

Emenda 1846
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 imħassar
Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:
(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;
(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;



AM\910137MT.doc 181/182 PE494.588v01-00

MT

(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;
(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-
Unjoni meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

Or. en

Emenda 1847
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 113 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-suq 
komuni f’inbejjed

Regoli sabiex itejbu u jistabbilizzaw l-
operat tas-suq komuni tal-inbejjed

Or. en

Emenda 1848
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 113 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli 
għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 

Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli biex 
jirregolaw il-provvista, partikolarment 
permezz ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.
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rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri produtturi għandhom ikunu permessi jieħdu miżuri fir-rigward tal-potenzjal 
ta' produzzjoni, fid-dawl tat-terminazzjoni tad-drittijiet għat-tħawwil, li jistgħu ma jkunux 
regoli ta' natura ta' kummerċjalizzazzjoni.


