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Emenda 1
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 613

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
“sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli”, “metodi avvanzati ta’ 
produzzjoni sostenibbli" u “miżuri 
avvanzati għal produzzjoni sostenibbli" 
għandhom ifissru prattiki tal-agrikoltura 
li jmorru lil hinn mir-regoli tal-
kundizzjonalità stipulati fir-Regolament 
(UE) Nru [...] (regolament orizzontali 
dwar il-PAK) u li jkunu fi żvilupp 
kontinwu biex itejbu l-ġestjoni tan-
nutrienti naturali, iċ-ċiklu tal-ilma u l-
flussi tal-enerġija biex inaqqsu l-ħsara 
għall-ambjent u l-ħela ta’ riżorsi mhux 
rinnovabbli u jmantnu f’livelli għolja 
wċuħ tar-raba’, bhejjem u diversità 
naturali fis-sistemi ta’ produzzjoni.

Or. en

Emenda 2
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 90-94, 623-640

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7

Prezzijiet ta’ referenza Prezzijiet ta’ referenza
Il-prezzijiet ta’ referenza li ġejjin 
għandhom huma fissi:

1. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ 
Parti II, Titolu I, Kapitolu I u Parti V, 
Kapitolu I, il-prezzijiet ta’ referenza li 
ġejjin huma fissi:
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(a) fir-rigward tas-settur taċ-ċereali, 
EUR 101,31/tunnellata metrika, għall-
istadju ta’ kummerċ bl-ingrossa għal 
oġġetti kkonsenjati fil-maħżen, qabel il-
ħatt;

(a) fir-rigward tas-settur taċ-ċereali, 
EUR 101.31/tunnellata metrika, għall-
istadju ta’ kummerċ bl-ingrossa għal 
oġġetti kkonsenjati fil-maħżen, qabel il-
ħatt;

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 150/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

(b) fir-rigward ta’ ross għadu fil-ħliefa, 
EUR 150/tunnellata metrika għall-kwalità 
standard kif definita fil-punt A tal-
Anness III, għall-istadju ta’ kummerċ bl-
ingrossa għal oġġetti kkonsenjati fil-
maħżen, qabel il-ħatt;

(c) fir-rigward ta’ zokkor ta’ kwalità 
standard kif definita fil-punt B tal-
Anness III, għaz-zokkor mhux imballat, kif 
joħroġ mill-fabbrika:

(c) fir-rigward ta’ zokkor ta’ kwalità 
standard kif definita fil-punt B tal-
Anness III, għaz-zokkor mhux imballat, kif 
joħroġ mill-fabbrika:

(i) għal zokkor abjad: 
EUR 404.4/tunnellata metrika;

(i) għal zokkor abjad: 
EUR 404.4/tunnellata metrika;

(ii) għal zokkor mhux raffinat: EUR 
335.2/tunnellata metrika.

(ii) għal zokkor mhux raffinat: EUR 
335.2/tunnellata metrika.

(d) fir-rigward tas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella, EUR 2 224/tunnellata 
metrika għal karkassi ta’ annimali tal-ifrat 
maskili ta’ grad R3 kif stabbilit fl-iskala 
tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi ta’ annimali tal-ifrat adulti skont l-
Artikolu 18(8);

(d) fir-rigward tas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella, EUR 2 224/tunnellata 
metrika għal karkassi ta’ annimali tal-ifrat 
maskili ta’ grad R3 kif stabbilit fl-iskala 
tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi ta’ annimali tal-ifrat adulti skont l-
Artikolu 9a;

(e) fir-rigward tas-settur tal-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib:

(e) fir-rigward tas-settur tal-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib:

(i) EUR 246.39 għal kull 100 kg għall-
butir;

(i) EUR 246.39 għal kull 100 kg għall-
butir;

(ii) EUR 169.80 għal kull 100 kg għal trab 
ta’ ħalib xkumat;

(ii) EUR 169.80 għal kull 100 kg għal trab 
ta’ ħalib xkumat;

(f) fir-rigward tal-laħam tal-majjal, 
EUR 1 509,39/tunnellata metrika għal 
karkassi tal-majjal ta’ kwalità standard 
definita skont il-piż u l-kontenut ta’ dgħif 
kif stabbilit fl-iskala tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni ta’ karkassi tal-majjal 
skont l-Artikolu 18(8) kif ġej:

(f) fir-rigward tal-laħam tal-majjal, 
EUR 1 509,39/tunnellata metrika għal 
karkassi tal-majjal ta’ kwalità standard 
definita skont il-piż u l-kontenut ta’ dgħif 
kif stabbilit fl-iskala tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni ta’ karkassi tal-majjal 
skont l-Artikolu 9a kif ġej:

(i) karkassi li jiżnu minn 60 sa anqas minn 
120 kg: grad E;

(i) karkassi li jiżnu minn 60 sa anqas minn 
120 kg: grad E;

(ii) karkassi li jiżnu minn 120 sa 180 kg: 
grad R.

(ii) karkassi li jiżnu minn 120 sa 180 kg: 
grad R.
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(fa) rigward is-settur taż-żejt taż-żebbuġa:
(i) EUR 2388/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa extra verġni;
(ii) EUR 2295/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa verġni;
(iii) EUR 1524/tunnellata għaż-żejt taż-
żebbuġa lampante b’2 gradi ta’ aċidità 
ħielsa (l-ammont jitnaqqas 
b’EUR 36.70/tunnellata għal kull grad ta’ 
aċidità addizzjonali).
1a. Il-prezzijiet ta’ referenza għandhom 
jiġu riveduti, f’intervalli regolari, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi, b’mod partikolari l-
iżviluppi fil-produzzjoni, l-ispejjeż tal-
produzzjoni, partikolarment l-ispejjeż tal-
kontributi, u x-xejriet fis-suq. Meta jkun 
meħtieġ, il-prezzijiet ta’ referenza 
għandhom jiġu aġġornati skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 43(2) tat-
Trattat.
L-intervalli għal reviżjoni jistgħu jkunu 
differenti fost il-kategoriji ta’ prodotti u 
għandhom iqisu l-mudelli ta’ volatilità ta’ 
kull kategorija ta’ prodotti.

Or. en

Emenda 3
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Skali u spezzjonijiet tal-Unjoni

1. Fis-setturi li ġejjin għandhom 
japplikaw l-iskali tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni tal-karkassi bi qbil mar-
regoli stabbiliti fl-Anness IIIa:
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(a) iċ-ċanga u l-vitella fir-rigward tal-
karkassi ta’ annimali tal-ifrat adulti;
(b) il-majjal fir-rigward tal-karkassi ta’ 
qżieqeż minbarra dawk li jkunu ntużaw 
għat-tnissil.
Fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u tal-
mogħoż, l-Istati Membri jistgħu japplikaw 
skala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni tal-
karkassi fir-rigward il-karkassi tan-
nagħaġ bi qbil mar-regoli stabbiliti fil-
punt C tal-Anness IIIa.
2. Għandhom jitwettqu spezzjonijiet fuq 
il-post marbutin mal-klassifikazzjoni tal-
karkassi tal-annimali adulti tal-ifrat u 
tan-nagħaġ f’isem l-Unjoni minn kumitat 
ta’ spezzjoni tal-Unjoni magħmul minn 
esperti mill-Kummissjoni u minn esperti 
maħtura mill-Istati Membri. Dan il-
Kumitat għandu jirrapporta lura lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar l-
ispezzjonijiet li jkunu twettqu.
L-Unjoni għandha tħallas l-ispejjeż li 
jirriżultaw mill-ispezzjonijiet imwettqa.

Or. en

Emenda 4
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 97, 652-658

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10
Prodotti eliġibbli għal intervent 
pubbliku

Prodotti eliġibbli għal intervent 
pubbliku

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-
rigward tal-prodotti li ġejjin, suġġett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-taqsima u 
għar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu ddeterminati mill-

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-
rigward tal-prodotti li ġejjin, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-Taqsima  
u kwalunkwe kundizzjoni addizzjonali 
oħra li tista’ tiġi ddeterminata mill-
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Kummissjoni, permezz ta’ atti delegati 
u/jew ta’ implimentazzjoni, skont l-
Artikoli 18 u 19:

Kummissjoni, permezz ta’ atti delegati 
u/jew ta’ implimentazzjoni, skont l-
Artikoli 18 u 19:

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; (a) qamħ komuni, qamħ durum, sorgu,
xgħir u qamħirrum;

(b) ross għadu fil-ħliefa; (b) ross għadu fil-ħliefa;

(c) laħam frisk jew imkessaħ tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u vitella tal-kodiċijiet 
NM 0201 10 00 u 0201 20 20 sa 
0201 20 50;

(c) laħam frisk jew imkessaħ tas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u vitella tal-kodiċijiet 
NM 0201 10 00 u 0201 20 20 sa 
0201 20 50;

(d) butir magħmul direttament u 
esklużivament minn krema pasturizzata li 
ssir direttament u esklussivament mill-
ħalib tal-baqra f’impriża approvata fl-
Unjoni, ta’ kontenut minimu ta’ xaħam fil-
butir, skont il-piż, ta’ 82 %, u ta’ kontenut 
massimu ta’ ilma, skont il-piż, ta’ 16 %;

(d) butir magħmul direttament u 
esklużivament minn krema pasturizzata li 
ssir direttament u esklussivament mill-
ħalib tal-baqra f’impriża approvata fl-
Unjoni, ta’ kontenut minimu ta’ xaħam fil-
butir, skont il-piż, ta’ 82 %, u ta’ kontenut 
massimu ta’ ilma, skont il-piż, ta’ 16 %;

(e) trab ta’ ħalib xkumat tal-aqwa kwalità 
magħmul mill-ħalib tal-baqra f’impriża 
approvata fl-Unjoni, bil-proċess ta’ sprej, 
b’kontenut minimu ta’ proteina ta’ 34.0 % 
skont il-piż tal-materjal xott mingħajr 
xaħam.

(e) trab ta’ ħalib xkumat tal-aqwa kwalità 
magħmul mill-ħalib tal-baqra f’impriża 
approvata fl-Unjoni, bil-proċess ta’ sprej, 
b’kontenut minimu ta’ proteina ta’ 34.0 % 
skont il-piż tal-materjal xott mingħajr 
xaħam.

Or. en

Emenda 5
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 670

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 Artikolu 11
Perjodu ta’ intervent pubbliku Perjodi ta’ intervent pubbliku

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għal:

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 10 matul is-sena:

(a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum, 
mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju;
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(b) ross għadu fil-ħliefa, mill-1 ta’ April 
sal-31 ta’ Lulju;
(c) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena 
ta’ kummerċjalizzazzjoni;
(d) butir u trab ta’ ħalib xkumat, mill-1 
ta’ Marzu sal-31 ta’ Awwissu.

Or. en

Emenda 6
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissotitwixxi l-Emendi 101, 102, 680, 691

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12

Ftuħ u għeluq ta’ intervent pubbliku Ftuħ u għeluq ta’ intervent pubbliku
1. Matul il-perijodi msemmija fl-
Artikolu 11, intervent pubbliku:

1. Intervent pubbliku:

(a) għandu jkun miftuħ għal qamħ komuni, 
butir u trab ta’ ħalib xkumat;

(a) għandu jkun miftuħ għal qamħ komuni, 
butir u trab ta’ ħalib xkumat;

(b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

(b) għandu jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
għall-qamħ durum, is-sorgu, ix-xgħir, il-
qamħirrum, ir-ross għadu fil-ħliefa 
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 
għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

(c) jista’ jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-
ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra, 
jekk il-prezz medju tas-suq tul perjodu 
rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a) fi Stat Membru jew f’reġjun 
ta’ Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-
Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta’ 
karkassi, kif adottata skont l-

(c) għandu jinfetaħ għas-settur tal-laħam 
taċ-ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni oħra 
adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-
Artikolu 162(2) jew (3), jekk il-prezz 
medju tas-suq tul perjodu rappreżentattiv 
stabbilit skont l-Artikolu 19(a) fi Stat 
Membru jew f’reġjun ta’ Stat Membru, 
irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni 
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Artikolu 18(8), ikun anqas minn 
EUR 1 560/tunnellata metrika.

għall-klassifikazzjoni ta’ karkassi, kif 
adottata skont l-Artikolu 9a, ikun anqas 
minn 90 % tal-prezz imħallas ta’ referenza 
stabbilit fl-Artikolu 7(1)(d).

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni , tagħlaq intervent 
pubbliku għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u 
l-vitella, fejn, tul perjodu rappreżentattiv 
adottat skont l-Artikolu 19(a), il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 ma jkunux issodisfati aktar.

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr 
l-applikazzjoni tal-Aritkolu 162(2) jew (3), 
tagħlaq intervent pubbliku għas-settur tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, fejn, tul 
perjodu rappreżentattiv adottat skont l-
Artikolu 19(a), il-kundizzjonijiet 
ipprovduti fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma 
jkunux issodisfati aktar.

Or. EN

Emenda 7
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitiwixxi l-Emendi 103 - 104, 708

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 Artikolu 13
Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b’sejħa għal 

offerti
Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b’sejħa għal 

offerti
1. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 12(1), ix-xiri 
sfurzat għandu jsir bi prezz fiss fil-limiti li 
ġejjin għal kull perjodu msemmi fl-
Artikolu 11:

1. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 12(1), ix-xiri 
sfurzat għandu jsir bil-prezz fiss stabbilit 
fl-Artikolu 14(2) fil-limiti li ġejjin għal 
kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11:

(a) għall-qamħ komuni, 3 miljun tunnellata 
metrika;

(a) għall-qamħ komuni, 3 miljun tunnellata 
metrika;

(b) għal butir, 30 000 tunnellata metrika; (b) għal butir, 70 000 tunnellata metrika;
(c) għal trab tal-ħalib xkumat, 109 000
tunnellata metrika.

(c) għal trab tal-ħalib xkumat, 109 000
tunnellata metrika.

2. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont l-Artikolu 12(1), xiri sfurzat għandu 
jsir permezz ta’ proċedura tal-offerti biex 
jiġi ddeterminat il-prezz u l-kwantitajiet 
massimi ta’ xiri sfurzat:

2. Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ 
skont l-Artikolu 12(1), xiri sfurzat għandu 
jsir permezz ta’ proċedura tal-offerti biex 
jiġi ddeterminat il-prezz u l-kwantitajiet 
massimi ta’ xiri sfurzat:
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(a) għal qamħ komuni, butir u trab ta’ ħalib 
xkumat aktar mil-limiti msemmija fil-
paragrafu 1,

(a) għal qamħ komuni, butir u trab ta’ ħalib 
xkumat aktar mil-limiti msemmija fil-
paragrafu 1,

(b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u vitella.

(b) għal qamħ durum, sorgu, xgħir, 
qamħirrum, ross għadu fil-ħliefa u laħam 
taċ-ċanga u vitella.

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif 
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri tal-offerti għal Stat Membru jew 
għal reġjun ta’ Stat Membru, jew, suġġett 
għall-Artikolu 14(2), tiddetermina l-
prezzijiet u l-kwantitajiet ta’ xiri sfurzat 
għal intervent pubbliku għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

F’ċirkostanzi speċjali u ġustifikati kif 
xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-
proċeduri tal-offerti għal Stat Membru jew 
għal reġjun ta’ Stat Membru, jew, suġġett 
għall-Artikolu 14(2), tiddetermina l-
prezzijiet u l-kwantitajiet ta’ xiri sfurzat 
għal intervent pubbliku għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 8
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 105 - 106, 719

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 Artikolu 14

Prezzijiet b’intervent pubbliku Prezzijiet b’intervent pubbliku
1. Prezz b’intervent pubbliku għandu 
jfisser:

1. Prezz b’intervent pubbliku għandu 
jfisser:

(a) il-prezz li bih prodotti għandhom
jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent pubbliku 
fejn dan isir bi prezz fiss, jew 

(a) il-prezz li bih prodotti għandhom 
jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent pubbliku 
fejn dan isir bi prezz fiss, jew 

(b) il-prezz massimu li bih prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat fejn dan isir b’sejħa 
għal offerti.

(b) il-prezz massimu li bih prodotti 
eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat fejn dan isir b’sejħa 
għal offerti.
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2. Il-livell tal-prezz b’intervent pubbliku: 2. Il-livell tal-prezz b’intervent pubbliku:
(a) għal qamħ komuni, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat 
għandu jkun ugwali għall-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-
każ ta’ xiri sfurzat bi prezz fiss, u 
m’għandux ikun ogħla mill-prezzijiet ta’ 
referenza rispettivi fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għal offerti;

(a) għal qamħ komuni, qamħ durum, 
sorgu, xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u trab ta’ ħalib xkumat għandu jkun 
ugwali għall-prezzijiet ta’ referenza 
rispettivi ffissati fl-Artikolu 7 fil-każ ta’ 
xiri sfurzat bi prezz fiss, u m’għandux ikun 
ogħla mill-prezzijiet ta’ referenza rispettivi 
fil-każ ta’ xiri sfurzat b’sejħa għal offerti;

(b) għal butir għandu jkun ugwali għal 
90 % tal-prezz ta’ referenza ffissat fl-
Artikolu 7 fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz 
fiss u m’għandux ikun aktar minn 90 % tal-
prezz ta’ referenza fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għall-offerti;

(b) għal butir għandu jkun ugwali għal 
90 % tal-prezz ta’ referenza ffissat fl-
Artikolu 7 fil-każ ta’ xiri sfurzat bi prezz 
fiss u m’għandux ikun aktar minn 90 % tal-
prezz ta’ referenza fil-każ ta’ xiri sfurzat 
b’sejħa għall-offerti;

(c) għal ċanga u vitella, m’għandux ikun 
ogħla mill-prezz imsemmi fil-punt (c) 
talArtikolu 12(1).

(c) għal ċanga u vitella, m’għandux ikun 
ogħla minn 90 % tal-prezz ta’ referenza 
imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1).

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-ħliefa.
Barra minn hekk, filwaqt li titqies il-
ħtieġa li jiġi żgurat li l-produzzjoni tkun 
orjentata lejn ċerti varjetajiet ta’ ross 
għadu fil-ħliefa, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tiffissa żidiet u 
riduzzjonijiet fil-prezz b’intervent 
pubbliku.

3. Il-prezzijiet b’intervent pubbliku 
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ikunu bla preġudizzju għal żidiet fil-
prezzijiet jew għal riduzzjonijiet għal 
raġunijiet ta’ kwalità għal qamħ komuni, 
qamħ durum, sorgu, xgħir, qamħirrum u 
ross għadu fil-ħliefa. 

Or. en

Emenda 9
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 107, 733
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Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 Artikolu 15
Prinċipji ġenerali dwar disponiment 

minn intervent pubbliku
Prinċipji ġenerali dwar disponiment 

minn intervent pubbliku
Id-disponiment ta’ prodotti mixtrijin b’xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku għandu jsir 
b’mod li: 

1. Id-disponiment ta’ prodotti mixtrijin 
b’xiri sfurzat b’intervent pubbliku għandu 
jsir b’mod li: 

(a) jevita kwalunkwe tfixkil tas-suq, (a) jevita kwalunkwe tfixkil tas-suq,
(b) jiżgura aċċess ugwali għall-oġġetti u 
trattament ugwali tax-xerrejja, u

(b) jiżgura aċċess ugwali għall-oġġetti u 
trattament ugwali tax-xerrejja, u

(c) ikun konformi mal-impenji li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat.

(c) ikun konformi mal-impenji li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat.

Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulatafir-Regolament
(UE) Nru […] jekk dik l-iskema tipprovdi 
hekk. F’dak il-każ, il-valur kontabbli tat-
tali prodotti għandu jkun il-livell tal-prezz 
fiss b’intervent pubbliku rilevanti msemmi 
fl-Artikolu 14(2).

2. Id-disponiment jista’ jsir billi l-prodotti 
jsiru disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni stipulata fir-
Regolament (UE) Nru […]. F’dak il-każ, 
il-valur kontabbli tat-tali prodotti għandu 
jkun il-livell tal-prezz fiss b’intervent 
pubbliku rilevanti msemmi fl-
Artikolu 14(2).

2a. Kull sena l-Kummissjoni tippubblika 
l-kundizzjonijiet li bihom ikunu nbiegħu 
l-istokkijiet tal-intervnt pubbliku matul is-
sena preċedenti.

Or. en

Emenda 10
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna għal ħażna privata tista’ tingħata Għajnuna għal ħażna privata tista’ tingħata
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fir-rigward tal-prodotti li ġejjin, suġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-
taqsima u għal rekwiżiti u kundizzjonijiet
li għandhom ikunu adottati mill-
Kummissjoni, permezz ta’ atti delegati 
u/jew ta’ implimentazzjoni, skont l-
Artikoli 17 u lsa19:

fir-rigward tal-prodotti li ġejjin, bi qbil 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-
taqsima u kwalunkwe rekwiżit u 
kundizzjoni ulterjuri li għandhom ikunu 
adottati mill-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
delegati u/jew ta’ implimentazzjoni, skont 
l-Artikoli 17 sa 19:

Or. en

Emenda 11
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 114, 814, 833

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Artikolu 17
Kondizzjonijiet għal għoti ta’ għajnuna Kondizzjonijiet għal għoti ta’ għajnuna

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160, 
fejn ikun meħtieġ biex tipprovdi għat-
trasparenza tas-suq biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom hija tkun tista’ 
tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal ħażna 
privata għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 16, billi tqis il-prezzijiet medji 
tas-suq tal-Unjoni rreġistrati u l-prezzijiet 
ta’ referenza għall-prodotti konċernati jew 
il-ħtieġa li twieġeb għal sitwazzjoni 
partikolarment diffiċli tas-suq jew għal 
żviluppi ekonomiċi fis-settur fi Stat 
Membru wieħed jew aktar.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160, 
fejn ikun meħtieġ biex tipprovdi għat-
trasparenza tas-suq biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom hija tkun tista’ 
tiddeċiedi li tagħti għajnuna ħal ħażna 
privata għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 16, billi tqis:

a) il-prezzijiet medji tas-suq tal-Unjoni 
rreġistrati u l-prezzijiet ta’ referenza u l-
ispejjeż ta’ produzzjoni għall-prodotti 
konċernati, u/jew
b) il-ħtieġa li twieġeb b’mod f’waqtu għal 
sitwazzjoni partikolarment diffiċli tas-suq 
jew għal żviluppi ekonomiċi u/jew li 
għandhom impatt sinifikanti fuq il-
marġni ta’ qligħ tal-produtturi fis-settur fi 



PE497.939v01-00 14/139 AM\915996MT.doc

MT

Stat Membru wieħed jew aktar u/jew
(ba) in-natura partikolari ta’ċerti setturi 
jew l-istaġjonalità tal-produzzjoni f’ċerti 
Stati Membri.

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li tagħti 
għajnuna għal ħażna privata għall-prodotti 
elenkati fl-Artikolu 16, filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 162(2).

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li tagħti 
għajnuna għal ħażna privata għall-prodotti 
elenkati fl-Artikolu 16, filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 162(2).

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni jew permezz ta’ 
proċeduri tal-offerti, tiffissa bil-quddiem l-
għajnuna għal ħażna privata pprovduta fl-
Artikolu 16. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni jew permezz ta’ 
proċeduri tal-offerti, tiffissa bil-quddiem l-
għajnuna għal ħażna privata pprovduta fl-
Artikolu 16. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-għoti ta’ 
għajnuna għal ħażna privata jew tiffissa l-
għajnuna għal ħażna privata għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 162(2).

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-għoti ta’ 
għajnuna għal ħażna privata jew tiffissa l-
għajnuna għal ħażna privata għal kull Stat 
Membru jew reġjun ta’ Stat Membru 
abbażi tal-prezzijiet medji tas-suq 
irreġistrati u tal-marġini ta’ qligħ tal-
applikanti. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 12
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 853, 855, 858, 859, 886
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Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
Setgħat delegati Setgħat delegati

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għal miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 9 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għal miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 9 ta’ dan l-Artikolu.

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi differenti, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta r-rekwiżiti 
u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
ssodisfati minn prodotti mixtrijin b’xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku u maħżunin 
skont is-sistema ta’ għoti ta’ għajnuna għal 
ħażna privata, b’żieda mar-rekwiżiti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dawk ir-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għandu 
jkollhom l-għan li jiggarantixxu l-
eliġibbiltà u l-kwalità tal-prodotti mixtrijin 
b’xiri sfurzat u maħżuna, fir-rigward ta’ 
gruppi ta’ kwalità, gradi ta’ kwalità, 
kategoriji, kwantitajiet, imballaġġ, 
tikkettar, limiti massimi ta’ żmien, 
preservazzjoni, l-istadju tal-prodotti li 
għalih japplika l-prezz b’intervent pubbliku 
u l-għajnuna għal ħażna privata.

2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi differenti, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta r-rekwiżiti 
u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu
ssodisfati minn prodotti mixtrijin b’xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku u maħżunin 
skont is-sistema ta’ għoti ta’ għajnuna għal 
ħażna privata, b’żieda mar-rekwiżiti 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dawk ir-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għandu 
jkollhom l-għan li jiggarantixxu l-
eliġibbiltà u l-kwalità tal-prodotti mixtrijin 
b’xiri sfurzat u maħżuna, fir-rigward ta’ 
gruppi ta’ kwalità, gradi ta’ kwalità, 
kategoriji, kwantitajiet, imballaġġ, 
tikkettar, limiti massimi ta’ żmien, 
preservazzjoni, l-istadju tal-prodotti li 
għalih japplika l-prezz b’intervent pubbliku 
u l-għajnuna għal ħażna privata.

3. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi taċ-ċereali u tar-ross għadu fil-
ħliefa, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tadotta ż-żidiet jew ir-
riduzzjonijiet fil-prezzijiet għal raġunijiet 
ta’ kwalità msemmija fl-Artikolu 14(3) fir-
rigward kemm ta’ xiri sfurzat, kif ukoll ta’ 
bejgħ ta’ qamħ komuni, xgħir, qamħirrum 
u ross għadu fil-ħliefa.

3. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
setturi taċ-ċereali u tar-ross għadu fil-
ħliefa, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tadotta ż-żidiet jew ir-
riduzzjonijiet fil-prezzijiet għal raġunijiet 
ta’ kwalità msemmija fl-Artikolu 14(3) fir-
rigward kemm ta’ xiri sfurzat, kif ukoll ta’ 
bejgħ ta’ qamħ komuni, qamħ durum, 
sorgu, xgħir, qamħirrum u ross għadu fil-
ħliefa.

3a. Filwaqt li tqis l-istaġjonalità 
partikolari u/jew in-natura speċifika ta’ 
ċerti rziezet f’xi Stati Membri jew xi 
reġjuni, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tistabbilixxi kundizzjonijiet 
oġġettivi differenti li jirregolaw il-fatturi li 
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jistgħu jqanqlu l-ħżin privat.
4. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli fir-rigward tal-
obbligu tal-aġenziji tal-pagamenti li jaraw 
li l-laħam taċ-ċanga jitneħħielu l-għadam 
wara li jkun ġie akkwistat u qabel ma 
jitqiegħed fil-ħażna. 

4. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-
settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli fir-rigward tal-
obbligu tal-aġenziji tal-pagamenti li jaraw 
li l-laħam taċ-ċanga jitneħħielu l-għadam 
wara li jkun ġie akkwistat u qabel ma 
jitqiegħed fil-ħażna. 

5. Filwaqt li titqies id-diversità ta’ 
sitwazzjonijiet relatati mal-ħażna ta’ 
stokkijiet b’intervent fl-Unjoni u biex 
tiggarantixxi aċċess adegwat għal intervent 
pubbliku għal operaturi, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti delegati, tadotta:

5. Filwaqt li titqies id-diversità ta’ 
sitwazzjonijiet relatati mal-ħażna ta’ 
stokkijiet b’intervent fl-Unjoni u biex 
tiggarantixxi aċċess adegwat għal intervent 
pubbliku għal operaturi, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti delegati, tadotta:

(a) ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati 
minn postijiet ta’ ħażna b’intervent biex il-
prodotti jkunu jistgħu jinxtraw b’xiri 
sfurzat skont is-sistema, regoli dwar 
kapaċità minima ta’ ħażna għall-postijiet 
ta’ ħażna u rekwiżiti tekniċi biex prodotti 
akkwistati jinżammu f’kundizzjoni tajba u 
għad-disponiment tagħhom fi tmiem il-
perjodu ta’ ħażna;

(a) ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati 
minn postijiet ta’ ħażna b’intervent biex il-
prodotti jkunu jistgħu jinxtraw b’xiri 
sfurzat skont is-sistema, regoli dwar 
kapaċità minima ta’ ħażna għall-postijiet 
ta’ ħażna u rekwiżiti tekniċi biex prodotti 
akkwistati jinżammu f’kundizzjoni tajba u 
għad-disponiment tagħhom fi tmiem il-
perjodu ta’ ħażna;

(b) regoli dwar il-bejgħ ta’ kwantitajiet 
żgħar li jifdal fil-ħażna fl-Istati Membri, li 
għandu jsir taħt ir-responsabbiltà tagħhom, 
billi japplikaw l-istess proċeduri bħal dawk 
applikati mill-Unjoni; u regoli għall-bejgħ 
dirett ta’ kwantitajiet li ma jkunux 
għadhom jistgħu jiġu imballati mill-ġdid 
jew li jkunu ddegradaw;

(b) regoli dwar il-bejgħ ta’ kwantitajiet 
żgħar li jifdal fil-ħażna fl-Istati Membri, li 
għandu jsir taħt ir-responsabbiltà tagħhom, 
billi japplikaw l-istess proċeduri bħal dawk 
applikati mill-Unjoni; u regoli għall-bejgħ 
dirett ta’ kwantitajiet li ma jkunux 
għadhom jistgħu jiġu imballati mill-ġdid 
jew li jkunu ddegradaw;

(c) regoli dwar il-ħażna ta’ prodotti ġewwa 
jew barra mill-Istat Membru responsabbli 
għalihom u għal trattament ta’ prodotti 
bħal dawn fir-rigward ta’ dazji doganali, u 
kwalunkwe ammont ieħor li jkollu jingħata 
jew jinġabar skont il-PAK.

(c) regoli dwar il-ħażna ta’ prodotti ġewwa 
jew barra mill-Istat Membru responsabbli 
għalihom u għal trattament ta’ prodotti 
bħal dawn fir-rigward ta’ dazji doganali, u 
kwalunkwe ammont ieħor li jkollu jingħata 
jew jinġabar skont il-PAK.

(ca) il-kundizzjonijiet li f’konformità jista’ 
jkun deċiż li l-prodotti koperti b’kuntratti 
ta’ ħażna privata jistgħu jerġgħu 
jitqiegħdu fis-suq jew isir disponiment 
tagħhom; 

6. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
l-għajnuna għal ħażna privata jkollha l-

6. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
l-għajnuna għal ħażna privata jkollha l-
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effett mixtieq fis-suq, il-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti delegati:

effett mixtieq fis-suq, il-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti delegati:

(a) għandha tadotta miżuri għat-tnaqqis tal-
ammont ta’ għajnuna li jkollha titħallas 
fejn il-kwantità maħżuna tkun anqas mill-
kwantità kkuntrattjata;

(a) għandha tadotta miżuri għat-tnaqqis tal-
ammont ta’ għajnuna li jkollha titħallas 
fejn il-kwantità maħżuna tkun anqas mill-
kwantità kkuntrattjata;

(b) tista’ tagħmel kundizzjonijiet għall-
għoti ta’ ħlas bil-quddiem.

(b) tista’ tagħmel kundizzjonijiet għall-
għoti ta’ ħlas bil-quddiem.

7. Filwaqt li jitqiesu d-drittijiet u l-obbligi 
ta’ operaturi li jipparteċipaw f’intervent 
pubbliku jew f’ħażna privata, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar:

7. Filwaqt li jitqiesu d-drittijiet u l-obbligi 
ta’ operaturi li jipparteċipaw f’intervent 
pubbliku jew f’ħażna privata, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar:

(a) l-użu ta’ proċeduri tal-offerti li 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-oġġetti u 
trattament ugwali tal-operaturi;

(a) l-użu ta’ proċeduri tal-offerti li 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-oġġetti u 
trattament ugwali tal-operaturi;

(b) l-eliġibbiltà ta’ operaturi; (b) l-eliġibbiltà ta’ operaturi; 
(c) l-obbligu ta’ depożitu ta’ garanzija tal-
eżekuzzjoni tal-obbligi ta’ operaturi.

(c) l-obbligu ta’ depożitu ta’ garanzija tal-
eżekuzzjoni tal-obbligi ta’ operaturi.

7a. Filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
l-ħtiġijiet tas-setturi, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta 
atti ddelegati skont l-Artikolu 160 għall-
adattament u l-aġġornament tad-
dispożizzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni, l-
identifikazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ 
karkassi bovini adulti, karkassi tal-majjali 
u karkassi tan-nagħaġ stabbiliti fl-
Anness IIIa.
7b.Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi 
standardizzata l-preżentazzjoni tal-
prodotti differenti biex tittejjeb it-
trasparenza tas-suq, ir-reġistrazzjoni tal-
prezzijiet u l-applikazzjoni tal-
arranġamenti ta’ intervent fis-suq fil-
forma ta’ intervent pubbliku u l-ħażna 
privata fis-setturi ta-ċanga u tal-vitella, 
tal-laħam tal-majjal u tal-laħam tan-
nagħaġ kif ikun applikabbli, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati:
(a) li jistabbilixxu dispożizzjonijiet dwar 
il-klassifikazzjoni, il-gradazzjoni (inkluż 
permezz ta’ tekniki ta’ gradazzjoni 
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awtomatizzati), il-preżentazzjoni, il-
kontenut ta’ laħam dgħif, l-
identifikazzjoni u l-użin u l-immarkar tal-
karkassi; 
(b) li jistabbilixxu regoli dwar il-kalkolu 
tal-prezzijiet medji tal-Unjoni u l-obbligi 
fuq l-operaturi li jibagħtu informazzjoni 
dwar il-karkassi taċ-ċanga, tal-majjal u 
tan-nagħaġ, b’mod partikolari dwar il-
prezzijiet tas-suq u l-prezzijiet 
rappreżentattivi.
7c. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fl-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati li jistipulaw 
derogi mid-dispożizzjonijiet, b’mod 
partikolari:
(a) li jipprovdu derogi li jistgħu jingħataw 
mill-Istati Membri għall-biċċeriji fejn 
jinqatlu ftit annimali tal-ifrat;
(b) li jawtorizzaw lill-Istati Membri ma 
japplikawx l-iskala ta’ gradazzjoni għall-
klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali u 
jużaw kriterji ta’ valutazzjoni apparti l-piż 
u l-kontenut tal-laħam dgħif stmat.
7d. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat 
li l-kumitat ta’ spezzjoni tal-Unjoni 
jissodisfa l-objettivi tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati li jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet tagħha u l-mod li bih 
tkun komposta.

8. Filwaqt li titqies il-ħtieġa ta’ standards 
għall-preżentazzjoni tal-prodotti differenti 
għall-finijiet ta’ titjib tat-trasparenza tas-
suq, ir-reġistrazzjoni ta’ prezzijiet u l-
applikazzjoni tal-arranġamenti għal 
intervent fis-suq fl-għamla ta’ intervent 
pubbliku u għajnuna għal ħażna privata, 
il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta skali tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni ta’ karkassi fis-setturi li 
ġejjin:
(a) laħam taċ-ċanga u vitella;
(b) laħam tal-majjal;
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(c) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż.
9. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata 
l-eżattezza u l-affidabbiltà tal-
klassifikazzjoni ta’ karkassi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ddelegati, tipprevedi r-rieżami tal-
applikazzjoni ta’ klassifikazzjoni ta’ 
karkassi fl-Istati Membri minn kumitat 
tal-Unjoni magħmul minn esperti mill-
Kummissjoni u minn esperti maħturin 
mill-Istati Membri. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jipprovdu li l-
Unjoni tħallas l-ispejjeż li jirriżultaw mill-
attività ta’ eżami mill-ġdid.

Or. en

Emenda 13
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 120, 876, 887

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 Artikolu 19
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, il-miżuri meħtieġa 
bil-għan li tinkiseb applikazzjoni uniformi 
ta’ dan il-Kapitolu fl-Unjoni kollha. Dawk 
ir-regoli jistgħu, b’mod partikolari, 
jikkonċernaw:

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta il-miżuri 
meħtieġa bil-għan li tinkiseb applikazzjoni 
uniformi ta’ dan il-Kapitolu fl-Unjoni 
kollha. Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod 
partikolari, jikkonċernaw:

(a) il-perjodi rappreżentattivi, is-swieq u l-
prezzijiet tas-suq meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu;

(a) il-perjodi rappreżentattivi, is-swieq, il-
prezzijiet tas-suq u x-xejriet tal-marġini ta’ 
qligħ meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dan 
il-Kapitolu;

(b) il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
konsenja tal-prodotti biex dawn ikunu 
jistgħu jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent 
pubbliku, l-ispejjeż ta’ trasport li 

(b) il-proċeduri u l-kundizzjonijiet għall-
kun tal-prodotti biex dawn ikunu jistgħu 
jinxtraw b’xiri sfurzat b’intervent pubbliku, 
l-ispejjeż ta’ trasport li għandhom jitħallsu 
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għandhom jitħallsu mill-offerent ta’ xiri, l-
akkwist tal-prodotti minn aġenziji tal-
pagamenti u l-ħlas;

mill-offerent ta’ xiri, l-akkwist tal-prodotti 
minn aġenziji tal-pagamenti u l-ħlas;

(c) l-operazzjonijiet diversi konnessi mal-
proċess ta’ tneħħija ta’ għadam għas-settur 
tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella;

(c) id-diversi operazzjonijiet konnessi mal-
proċess ta’ tneħħija ta’ għadam għas-settur 
tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella;

(d) kwalunkwe awtorizzazzjoni ta’ ħażna 
barra mit-territorju tal-Istat Membru fejn il-
prodotti jkunu nxtraw b’xiri sfurzat u 
nħażnu;

(d) kwalunkwe awtorizzazzjoni ta’ ħażna 
barra mit-territorju tal-Istat Membru fejn il-
prodotti jkunu nxtraw b’xiri sfurzat u 
nħażnu;

(e) il-kundizzjonijiet għall-bejgħ jew 
disponiment ta’ prodotti mixtrijin b’xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku, b’mod 
partikolari, fir-rigward tal-prezzijiet ta’ 
bejgħ, il-kundizzjonijiet għat-tneħħija mill-
ħażna, l-użu sussegwenti jew id-
destinazzjoni ta’ prodotti rilaxxati, inkluż 
il-proċeduri relatati ma’ prodotti li jsiru 
disponibbli biex jintużaw fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni, inkluż trasferimenti 
bejn l-Istati Membri;

(e) il-kundizzjonijiet għall-bejgħ jew 
disponiment ta’ prodotti mixtrijin b’xiri 
sfurzat b’intervent pubbliku, b’mod 
partikolari, fir-rigward tal-prezzijiet ta’ 
bejgħ, il-kundizzjonijiet għat-tneħħija mill-
ħażna, l-użu sussegwenti jew id-
destinazzjoni ta’ prodotti rilaxxati, inkluż 
il-proċeduri relatati ma’ prodotti li jsiru 
disponibbli biex jintużaw fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta’ ikel lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn fl-Unjoni, inkluż trasferimenti 
bejn l-Istati Membri;

(f) il-konklużjoni u l-kontenut ta’ kuntratti 
bejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru u l-applikanti;

(f) il-konklużjoni u l-kontenut ta’ kuntratti 
bejn l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru u l-applikanti;

(g) it-tqegħid u ż-żamma f’ħażna privata u 
t-tneħħija mill-ħażna;

(g) it-tqegħid u ż-żamma f’ħażna privata u 
t-tneħħija mill-ħażna;

(h) it-tul ta’ żmien tal-perjodu tal-ħażna 
privata u l-kundizzjonijiet li skonthom 
dawn il-perjodi, la darba jkunu speċifikati 
fil-kuntratti, jistgħu jitnaqqsu jew jiġu 
estiżi;

(h) it-tul ta’ żmien tal-perjodu tal-ħażna 
privata u l-kundizzjonijiet li skonthom 
dawn il-perjodi, ladarba jkunu speċifikati 
fil-kuntratti, jistgħu jitnaqqsu jew jiġu 
estiżi;

(i) il-kundizzjonijiet li skonthom jista’ 
jkun deċiż li l-prodotti koperti b’kuntratti 
ta’ ħażna privata jistgħu jerġgħu 
jitqiegħdu fis-suq jew isir disponiment 
tagħhom;
(j) ir-regoli relatati mal-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti għal xiri sfurzat bi 
prezz fiss jew għall-għoti tal-għajnuna għal 
ħażna privata bi prezz fiss;

(j) ir-regoli relatati mal-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti għal xiri sfurzat bi 
prezz fiss jew għall-għoti tal-għajnuna għal 
ħażna privata bi prezz fiss;

(k) l-użu ta’ proċeduri tal-offerti, kemm 
għal intervent pubbliku kif ukoll għal 
ħażna privata, partikolarment fir-rigward 

(k) l-użu ta’ proċeduri tal-offerti, kemm 
għal intervent pubbliku kif ukoll għal 
ħażna privata, partikolarment fir-rigward 
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ta’: ta’:
(i) it-tressiq ta’ offerti jew talbiet għal 
offerti, u l-kwantità minima għal 
applikazzjoni jew sottomissjoni, u 

(i) it-tressiq ta’ offerti jew talbiet għal 
offerti, u l-kwantità minima għal 
applikazzjoni jew sottomissjoni, u 

(ii) l-għażla ta’ offerti li tiżgura li tingħata 
preferenza lill-aktar offerti favorevoli 
għall-Unjoni waqt li tippermetti li 
m’għandux neċessarjament isegwi li 
kuntratt jingħata.

(ii) l-għażla ta’ offerti li tiżgura li tingħata 
preferenza lill-aktar offerti favorevoli 
għall-Unjoni waqt li tippermetti li 
m’għandux neċessarjament isegwi li 
kuntratt jingħata.

(ka) il-modalitajiet prattiċi għall-
immarkar tal-karkassi kklassifikati;
(kb) l-implimentazzjoni tal-iskali tal-
Unjoni għall-klassifikazzjoni tal-karkassi 
tal-ifrat, tal-qżieqeż u tan-nagħaġ, b’mod 
partikolari fir-rigward:
(i) tal-komunikazzjoni tar-riżultati tal-
klassifikazzjoni,
(ii) tal-kontrolli, ir-rapporti tal-
ispezzjonijiet u l-azzjonijiet ta’ segwitu;
(kc) l-ispezzjonijiet fuq il-post b’rabta 
mal-klassifikazzjoni u r-rappurtar tal-
prezzijiet tal-karkassi tal-annimali adulti 
tal-ifrat u tan-nagħaġ f’isem l-Unjoni 
mill-kumitat ta’ spezzjoni tal-Unjoni;
(kd) il-modalitajiet prattiċi għall-kalkolu 
mill-Kummissjoni tal-medja mwieżna tal-
prezz tal-Unjoni għall-karkassi tal-ifrat, 
tal-qżieqeż u tan-nagħaġ;
(ke) il-proċeduri biex jiġu stabbiliti l-
klassifikaturi kkwalifikati tal-karkassi tal-
annimali adulti tal-ifrat u tan-nagħaġ 
mill-Istati Membri;

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami semmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 14
Michel Dantin
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Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 123

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu I – Kapitolu II – Taqsima 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 1 Taqsima 1
SKEMI GĦAL TITJIB TAL-AĊĊESS 

GĦALL-IKEL
SKEMI GĦAL TITJIB TAL-AĊĊESS 
GĦALL-IKEL U TAD-DRAWWIET 
TAL-IKEL TAT-TFAL

Artikolu 20a
Grupp destinatarju

L-iskemi ta’ appoġġ li għandhom l-għan 
li jtejbu l-aċċess għall-ikel u d-drawwiet 
tal-ikel tat-tfal huma mmirati lejn tfal li 
jattendu b’mod regolari stabbiliment 
edukattiv fil-livell primarju jew 
sekondarju, kif ukoll skejjel tat-trabi, 
stabbilimenti oħra ta’ qabel l-iskola 
primarja jew stabbilimenti oħra li joffru 
attivitajiet extrakurrikulari, u li huma 
amministrati jew rikonoxxuti mill-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru. 

Or. en

Emenda 15
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 893

Proposta għal regolament
Parti 2 – Titolu 1 – Kapitolu 2 – Taqsima 1 – Subtaqsima 1 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1 SUBTAQSIMA 1

FROTT GĦALL-ISKEJJEL SKEMA TA’ FROTT U ĦAXIX GĦALL-
ISKEJJEL

Or. en
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Emenda 16
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 125, 126, 128, 129, 911

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 Artikolu 21

Għajnuna għall-provvista ta’ frott u 
ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u 

prodotti tal-banana lit-tfal

Għajnuna għall-provvista ta’ frott u 
ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati u 

prodotti tal-banana lit-tfal
1. Bil-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
ddeterminati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ddelegati u atti ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikoli 22 u 23, l-għajnuna tal-
Unjoni għandha tingħata għal:

1. Bil-kundizzjonijiet li għandhom jiġu 
ddeterminati mill-Kummissjoni permezz
ta’ atti ddelegati u atti ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikoli 22 u 23, l-għajnuna tal-
Unjoni għandha tingħata għal:

(a) il-provvista ta’ prodotti tas-setturi ta’ 
frott u l-ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati 
u tal-banana, lil tfal fi stabbilimenti 
edukattivi, inkluż skejjel tat-trabi, 
stabbilimenti oħra ta’ qabel l-iskola 
primarja, u skejjel tal-primarja u tas-
sekondarja; u

(a) il-provvista ta’ prodotti tas-setturi ta’ 
frott u l-ħxejjex, frott u ħxejjex ipproċessati 
u tal-banana lil tfal fl-istabbilimenti
msemmija fl-Artikolu 20a; u

(b) ċerti spejjeż relatati b’rabta ma’ 
loġistika u distribuzzjoni, tagħmir, 
pubbliċità, monitoraġġ, evalwazzjoni u 
miżuri ta’ akkumpanjament.

(b) ċerti spejjeż relatati b’rabta ma’ 
loġistika u distribuzzjoni, tagħmir, 
pubbliċità, monitoraġġ, evalwazzjoni u 
miżuri ta’ akkumpanjament.

2. L-Istati Membrili jkunu jixtiequ 
jipparteċipaw fl-iskema għandhom ifasslu, 
f’livell nazzjonali jew reġjonali, strateġija 
minn qabel għall-implimentazzjoni tal-
iskema. Għandhom jipprovdu wkoll għall-
miżuri ta’ akkumpanjament meħtieġa biex 
l-iskema tkun effikaċi.

2. L-Istati Membrili jkunu jixtiequ 
jipparteċipaw fl-iskema għandhom ifasslu, 
f’livell nazzjonali jew reġjonali, strateġija 
minn qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll għall-miżuri 
ta’ akkumpanjament, li jistgħu jinkludu 
informazzjoni dwar miżuri għall-
edukazzjoni dwar drawwiet alimentari 
tajbin, dwar ktajjen tal-ikel lokali u dwar 
il-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel, li huma 
meħtieġa biex l-iskema tkun effikaċi.

3. Meta jkunu qed ifasslu l-istrateġiji 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu lista ta’ prodotti mis-setturi tal-
frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, u tal-banana li għandhom 

3. Meta jkunu qed ifasslu l-istrateġiji 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu lista ta’ prodotti mis-setturi tal-
frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, u tal-banana li għandhom 
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ikunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Madankollu, din il-lista 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi minn 
miżuri adottata mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont il-punt (a) tal-
Artikolu 22(2)(a). L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu l-prodotti tagħhom 
abbażi ta’ kriterji oġġettivi li jistgħu 
jinkludu l-istaġjonalità, id-disponibbiltà 
tal-prodott jew l-aspetti ta’ tħassib dwar l-
ambjent. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu preferenza lil prodotti li 
joriġinaw fl-Unjoni. 

ikunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Madankollu, din il-lista 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi minn 
miżuri adottati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont il-punt (a) tal-
Artikolu 22(2)(a). L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu l-prodotti tagħhom 
abbażi ta’ kriterji oġġettivi li jistgħu 
jinkludu l-benefiċċji tas-saħħa u 
ambjentali, l-istaġjonalità, il-varjetà, jew
id-disponibbiltà tal-prodott, billi jagħtu 
prijorità lill-ktajjen tal-ikel lokali. F’dan 
ir-rigward, l-Istati Membri għandhom
jagħtu preferenza lil prodotti li joriġinaw 
fl-Unjoni.

4. L-għajnuna tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhiex:

4. L-għajnuna tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhiex:

(a) teċċedi EUR 150 miljun għal kull sena 
skolastika; u lanqas

(a) teċċedi EUR 150 miljun għal kull sena 
skolastika; u lanqas

(b) teċċedi l-75 % tal-ispejjeż tal-provvista 
u l-ispejjeż relatati msemmija fil-
paragrafu 1, jew id-90 % ta’ dawn l-
ispejjeż Reġjuni l-inqas żviluppati u fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat; u lanqas

(b) teċċedi l-75 % tal-ispejjeż tal-provvista 
u l-ispejjeż relatati msemmija fil-
paragrafu 1, jew id-90 % ta’ dawn l-
ispejjeż fir-reġjuni l-inqas żviluppati u fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u fil-gżejjer żgħar 
tal-Eġew, kif definiti fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006; u lanqas

(c) tkopri spejjeż għajr l-ispejjeż tal-
provvista u spejjeż relatati msemmija fil-
paragrafu 1.

(c) tkopri spejjeż għajr l-ispejjeż tal-
provvista u spejjeż relatati msemmija fil-
paragrafu 1.

4a. L-għajnuna tal-Unjoni prevista fil-
paragrafu 1 għandha tiġi allokata lil kull 
Stat Membru abbażi ta’ kriterji oġġettivi 
bbażati fuq il-proporzjon ta’ tfal bejn is-
sitta u l-għaxar snin rreġistrati mal-
istabbilimenti edukattivi definiti fl-
Artikolu 20a. Madankollu, l-Istati 
Membri li jieħdu sehem fl-iskema 
għandhom jirċievu għajnuna ta’ ammont 
minimu ta’ EUR 175 000 kull wieħed 
mill-Unjoni. Għandhom jitolbu għajnuna 
mill-Unjoni kull sena abbażi tal-
istrateġija tagħhom.  Wara li tirċievi t-
talbiet tal-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, dwar it-tqassim 
definittiv, fil-kuntest tal-krediti baġitarji 
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disponibbli.
5. L-għajnuna tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhiex tintuża biex 
tissostitwixxi l-finanzjament għal xi skema 
nazzjonali eżistenti ta’ frott għall-iskejjel 
jew skemi oħra ta’ distribuzzjoni fl-iskejjel 
li jinkludu l-frott. Madankollu, jekk Stat 
Membru diġà jkollu skema qed topera li 
tkun eliġibbli għal għajnuna tal-Unjoni 
skont dan l-Artikolu u jkun biħsiebu 
jestendiha jew jagħmilha aktar effikaċi, 
inkluż fir-rigward tal-grupp immirat tal-
iskema, tat-tul taż-żmien tagħha jew tal-
prodotti eliġibbli tagħha, l-għajnuna tal-
Unjoni tista’ tingħata bil-kondizzjoni li l-
limiti tal-punt (b) tal-paragrafu 4 jiġu 
mħarsa fir-rigward tal-proporzjon tal-
għajnuna tal-Unjoni mal-kontribuzzjoni 
nazzjonali totali. F’dan il-każ, l-Istat 
Membru għandu jindika fl-istrateġija tal-
implimentazzjoni tiegħu kif ikun biħsiebu 
jestendi l-iskema tiegħu jew jagħmilha 
aktar effikaċi.

5. L-għajnuna tal-Unjoni li dwarha hemm 
dispożizzjoni fil-paragrafu 1 m’għandhiex 
tintuża biex tieħu post il-fondi ta’ 
kwalunkwe skema nazzjonali eżistenti tal-
frott u l-ħxejjex fl-iskejjel jew ta’ skemi 
oħrajn tad-distribuzzjoni fl-iskejjel li 
jinkludu l-frott u l-ħxejjex. Madankollu, 
jekk Stat Membru diġà jkollu skema qed 
topera li tkun eliġibbli għal għajnuna tal-
Unjoni skont dan l-Artikolu u jkun 
biħsiebu jestendiha jew jagħmilha aktar 
effikaċi, inkluż fir-rigward tal-grupp 
immirat tal-iskema, tat-tul taż-żmien 
tagħha jew tal-prodotti eliġibbli tagħha, l-
għajnuna tal-Unjoni tista’ tingħata bil-
kondizzjoni li l-limiti tal-punt (b) tal-
paragrafu 4 jiġu mħarsa fir-rigward tal-
proporzjon tal-għajnuna tal-Unjoni mal-
kontribuzzjoni nazzjonali totali. F’dan il-
każ, l-Istat Membru għandu jindika fl-
istrateġija tal-implimentazzjoni tiegħu kif 
ikun biħsiebu jestendi l-iskema tiegħu jew 
jagħmilha aktar effikaċi.

6. L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna tal-Unjoni, jagħtu għajnuna 
nazzjonali skont l-Artikolu 152.

6. L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna tal-Unjoni, jagħtu għajnuna 
nazzjonali skont l-Artikolu 152.

7. L-Iskema ta’ Frott għall-Iskejjel tal-
Unjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju 
għal kwalunkwe skemi nazzjonali ta’ frott 
għall-iskejjel li jkunu kompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni.

7. L-Iskema ta’ Frott u Ħaxix għall-Iskejjel 
tal-Unjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe skemi 
nazzjonali ta’ frott u ħaxix għall-iskejjel li 
jkunu kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni.

8. L-Unjoni tista’ tiffinanzja wkoll, skont l-
Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru […] 
dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-
monitoraġġ tal-politika agrikola komuni 
[…] miżuri ta’ informazzjoni, monitoraġġ 
u evalwazzjoni relatati mal-Iskema ta’ 
Frott għall-Iskejjel, inkluż li l-pubbliku jsir 
jaf aktar dwarha, u miżuri ta’ netwerking 
relatati.

8. L-Unjoni tista’ tiffinanzja wkoll, skont l-
Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru […] 
dwar il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-
monitoraġġ tal-politika agrikola komuni l-
iffinanzjar, miżuri ta’ informazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni relatati mal-
Iskema ta’ Frott u Ħaxix għall-Iskejjel, 
inkluż li l-pubbliku jsir jaf aktar dwarha, u 
miżuri relatati ma’ netwerking.

8a. L-Istati Membri li jipparteċipaw fl-
iskema għandhom jirreklamaw, fil-
postijiet fejn jitqassam l-ikel, l-
involviment tagħhom fl-iskema ta’ 
għajnuna u l-fatt li huwa ssussidjat mill-
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Unjoni.

Or. en

Emenda 17
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 130 - 132

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 Artikolu 22
Setgħat delegati Setgħat delegati

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għall-miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għall-miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa tal-
promozzjoni ta’ drawwiet tajbin għas-
saħħa ta’ x’jieklu t-tfal, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti ddelegati, tadotta 
regoli dwar:

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa tal-iżgurar li l-
implimentazzjoni tal-iskema twieġeb 
b’mod effettiv għall-objettivi li huma 
attribwiti lilha, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli 
dwar:

(a) il-prodotti li jkunu ineliġibbli għall-
iskema, filwaqt li jitqiesu l-aspetti 
nutrittivi;

(a) il-prodotti li jkunu ineliġibbli għall-
iskema, filwaqt li jitqiesu l-aspetti 
nutrittivi;

(b) il-grupp immirat tal-programm; (b) il-grupp immirat tal-programm;

(c) l-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali li l-
Istati Membri għandhom ifasslu biex 
jibbenefikaw mill-għajnuna, inkluż il-
miżuri ta’ akkumpanjament;

(c) l-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali li l-
Istati Membri għandhom ifasslu biex 
jibbenefikaw mill-għajnuna, inkluż il-
miżuri ta’ akkumpanjament;

(d) l-approvazzjoni u l-għażla tal-
applikanti għall-għajnuna.

(d) l-approvazzjoni u l-għażla tal-
applikanti għall-għajnuna.

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jkun żgurat 
l-użu effiċjenti u mmirat tal-Fondi 
Ewropej, il-Kummissjoni tista’ permezz ta’ 
atti ddelegati, tadotta regoli dwar:

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jkun żgurat 
l-użu effiċjenti u mmirat tal-Fondi 
Ewropej, il-Kummissjoni tista’ permezz ta’ 
atti ddelegati, tadotta regoli dwar:

(a) kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni ta’ 
għajnuna bejn l-Istati Membri, l-
allokazzjoni indikattiva ta’ għajnuna bejn 

(a) kriterji addizzjonali għall-allokazzjoni 
indikattiva ta’ għajnuna bejn l-Istati 
Membri u l-metodu għar-riallokazzjoni ta’ 
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l-Istati Membri u l-metodu għar-
riallokazzjoni ta’ għajnuna bejn l-Istati 
Membri abbażi tal-applikazzjonijiet 
riċevuti;

għajnuna bejn l-Istati Membri abbażi tal-
applikazzjonijiet għall-għajnuna riċevuti;

(b) l-ispejjeż eliġibbli għal għajnuna, 
inkluż il-possibbiltà li jkun iffissat limitu 
massimu globali għal dawn l-ispejjeż;

(b) l-ispejjeż eliġibbli għal għajnuna, 
inkluż il-possibbiltà li jkun iffissat limitu 
massimu globali għal dawn l-ispejjeż;

(c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. (c) il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

4. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi promossa s-
sensibilizzazzjoni għall-iskema, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ddelegati, teħtieġ li l-Istati Membri 
parteċipanti jippubbliċizzaw ir-rwol ta’ 
sussidju tal-iskema.

4. Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi promossa s-
sensibilizzazzjoni għall-programm, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tispeċifika l-kundizzjonijiet li 
f’konformità magħhom l-Istati Membri
għandhom jippubbliċizzaw l-iskema ta’ 
għajnuna u l-fatt li hi sussidjata mill-
Unjoni.

Or. en

Emenda 18
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 Artikolu 23

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Il-Kummissjoni tista’, tadotta permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, l-miżuri kollha
meħtieġa relatati ma’ din is-Subtaqsima,
partikolarment fir-rigward ta’: 

Il-Kummissjoni tista’, tadotta permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, l-miżuri meħtieġa 
relatati ma’ din is-Subtaqsima fir-rigward 
ta’: 

(a) l-allokazzjoni definittiva ta’ għajnuna 
bejn Stati Membri parteċipanti fl-
approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit;

(a) l-allokazzjoni definittiva ta’ għajnuna 
bejn Stati Membri parteċipanti fl-
approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit;

(b) l-applikazzjonijiet għal għajnuna u 
ħlasijiet;

(b) l-applikazzjonijiet għal għajnuna u 
ħlasijiet;

(c) il-metodi kif tiġi ppubbliċizzata l-
iskema u l-miżuri ta’ netwerking fir-

(c) il-metodi kif tiġi ppubbliċizzata l-
iskema u l-miżuri ta’ netwerking fir-



PE497.939v01-00 28/139 AM\915996MT.doc

MT

rigward tal-iskema. rigward tal-iskema.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 19
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 134-137, 932, 937, 939

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 Artikolu 24

Provvista ta’ prodotti tal-ħalib lit-tfal Għajnuna għall-provvista ta’ ħalib u
prodotti tal-ħalib lit-tfal

1. L-għajnuna tal-unjoni għandha tingħata 
għall-provvista ta’ ċerti prodotti tas-settur 
tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lil tfal fi 
stabbilimenti edukattivi. 

1. Skont ċerti kundizzjonijiet li għandhom 
jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti ddelegati u atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikoli 25 u 26, 
l-għajnuna tal-Unjoni għandha tingħata 
għall-provvista ta’ prodotti tal-ħalib lil tfal 
fi stabbilimenti msemmija fl-Artikolu 20a, 
il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib li jaqgħu fil-
Kodiċijiet 0401, 0403, 0404 90 u 0406 jew 
il-kodiċi NM 2202 90. 

2. L-Istati Membri, f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom ifasslu strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha.

2. L-Istati Membri, f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għandhom ifasslu strateġija minn 
qabel għall-implimentazzjoni tagħha. 
Għandhom jipprovdu wkoll għall-miżuri 
ta’ akkumpanjament, li jistgħu jinkludu 
informazzjoni dwar miżuri għall-
edukazzjoni dwar drawwiet alimentari 
tajbin, dwar ktajjen tal-ikel lokali u dwar 
il-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel, li huma 
meħtieġa biex il-programm ikun effikaċi. 
2a. Meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom, l-
Istati Membri għandhom ifasslu lista tal-
ħalib u tal-prodotti tal-ħalib li se jkunu 
eliġibbli skont l-iskemi rispettivi tagħhom, 
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f’konformità mar-regoli adottati mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 25.
2b. L-għajnuna mill-Unjoni prevista 
f’paragrafu 1 ma għandhiex tintuża biex 
tissostitwixxi l-finanzjament għal xi skemi 
nazzjonali eżistenti tal-ħalib u l-prodotti 
tal-ħalib jew skemi ta’ distribuzzjoni fl-
iskejjel li jinkludu l-ħalib jew il-prodotti 
tal-ħalib. Madankollu, jekk Stat Membru 
diġà jkollu fis-seħħ skema li tkun eliġibbli 
għall-għajnuna mill-Unjoni taħt dan l-
Artikolu u għandu l-ħsieb li jestendiha 
jew jagħmilha aktar effettiva, inkluż fir-
rigward tal-grupp fil-mira mill-iskema, id-
dewmien jew il-prodotti eliġibbli tagħha, 
tista’ tingħata l-għajnuna mill-Unjoni. 
F’dan il-każ, l-Istat Membru għandu 
jindika fl-istrateġija tal-implimentazzjoni 
tiegħu kif ikun biħsiebu jestendi l-iskema 
tiegħu jew jagħmilha aktar effikaċi.

3. L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna tal-Unjoni, jagħtu għajnuna 
nazzjonali skont l-Artikolu 152.

3. L-Istati Membri jistgħu, b’żieda mal-
għajnuna tal-Unjoni, jagħtu għajnuna 
nazzjonali skont l-Artikolu 152.

3a. L-iskema tal-ħalib u l-prodotti tal-
ħalib fl-iskejjel tal-Unjoni għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
skema nazzjonali tal-iskejjel seprata li 
tinkoraġġixxi l-konsum ta’ ħalib u 
prodotti tal-ħalib li huma kompatibbli 
mad-dritt tal-Unjoni.

4. Miżuri għall-iffissar tal-għajnuna tal-
Unjoni għall-ħalib kollu għandhom 
jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.
5. L-għajnuna tal-Unjoni prevista fil-
paragrafu 1 għandha tingħata fi kwantità 
massima ta’ 0,25 litri ta’ ħalib ekwivalenti 
għal kull tifel u tifla u għal kull jum tal-
iskola.

5. L-għajnuna tal-Unjoni prevista fil-
paragrafu 1 għandha tingħata fi kwantità 
massima ta’ 0.25 litri ta’ ħalib ekwivalenti 
għal kull tifel u tifla u għal kull jum tal-
iskola.

5a. L-Istati Membri li jipparteċipaw fl-
iskema għandhom jirreklamaw, fil-
postijiet fejn jitqassam l-ikel, l-
involviment tagħhom fl-iskema ta’ 
għajnuna u l-fatt li huwa ssussidjat mill-
Unjoni.
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Or. en

Emenda 20
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 140, 141

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 Artikolu 25

Setgħat delegati Setgħat delegati
1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għall-miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għall-miżuri elenkati fil-
paragrafi 2 sa 4 ta’ dan l-Artikolu.

2. Filwaqt li jitqies it-tibdil tat-tendenzi fil-
konsum tal-prodotti tal-ħalib flimkien 
mal-innovazzjonijiet u l-iżviluppi fis-suq 
tal-prodotti tal-ħalib, u billi jitqiesu l-
aspetti nutrittivi, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ddelegati, tiddetermina l-
prodotti li huma eliġibbli għall-iskema u 
tadotta regoli dwar l-istrateġiji nazzjonali 
jew reġjonali li l-Istati Membri għandhom 
ifasslu biex jibbenefikaw mill-għajnuna u 
l-grupp immirat tal-iskema. 

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa tal-iżgurar li 
l-implimentazzjoni tal-iskema twieġeb 
b’mod effettiv għall-objettivi li huma 
attribwiti lilha, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti ddelegati, tadotta regoli 
dwar:

(a) il-prodotti li huma eliġibbli għall-
iskema, skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 24(1) u filwaqt li jitqiesu l-
aspetti nutrizzjonali;
(b) il-grupp immirat tal-programm;
(c) l-istrateġiji nazzjonali jew reġjonali li l-
Istati Membri għandhom ifasslu biex 
jibbenefikaw mill-għajnuna, inkluż il-
miżuri ta’ akkumpanjament;
(d) l-approvazzjoni u l-għażla tal-
applikanti għall-għajnuna;
(e) monitoraġġ u evalwazzjoni.

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
jkunu l-benefiċjarji u l-applikanti xierqa li 

3. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
jkunu l-benefiċjarji u l-applikanti xierqa li 
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jikkwalifikaw għall-għajnuna, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta l-kundizzjonijiet għall-
għoti tal-għajnuna

jikkwalifikaw għall-għajnuna, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta l-kundizzjonijiet għall-
għoti tal-għajnuna

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
applikanti jħarsu l-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ddelegati, tadotta miżuri dwar id-depożitu 
ta’ garanzija għall-eżekuzzjoni meta jsir 
ħlas bil-quddiem tal-għajnuna.

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
applikanti jħarsu l-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ddelegati, tadotta miżuri dwar id-depożitu 
ta’ garanzija għall-eżekuzzjoni meta jsir 
ħlas bil-quddiem tal-għajnuna. 

4. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi 
promossa s-sensibilizzazzjoni għall-iskema
ta’ għajnuna, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati, teħtieġ li l-
istabbilimenti edukattivi jikkomunikaw ir-
rwol ta’ sussidju tal-iskema.

4. Fid-dawl li titqies il-ħtieġa li tiġi 
promossa s-sensibilizzazzjoni għall-
iskema, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, tispeċifika l-kundizzjonijiet li 
f’konformità magħhom l-Istati Membri 
għandhom jippubbliċizzaw il-
parteċipazzjoni tagħhom fl-iskema ta’ 
għajnuna u l-fatt li hi sussidjata mill-
Unjoni.

Or. en

Emenda 21
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 142-144

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 Artikolu 26
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri kollha
meħtieġa, partikolarment fir-rigward ta’:

Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, il-miżuri 
meħtieġa marbutin ma’ din is-Subtaqsima
fir-rigward ta’:

(a) il-proċeduri biex jiġi żgurat li titħares 
il-kwantità massima eliġibbli għal 
għajnuna;

(a) il-proċeduri biex jiġi żgurat li titħares 
il-kwantità massima eliġibbli għal 
għajnuna;

(b) l-approvazzjoni ta’ applikanti, 
applikazzjonijiet għal għajnuna u ħlasijiet;

(b) l-applikazzjonijiet għal għajnuna u 
ħlasijiet;
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(c) il-metodi kif tiġi ppubbliċizzata l-
iskema.

(c) il-metodi kif tiġi ppubbliċizzata l-
iskema;

(ca) l-iffissar tal-għajnuna għat-tipi 
kollha tal-prodotti tal-ħalib u l-ħalib, 
filwaqt li titqies il-ħtieġa li b’mod 
suffiċjenti jiġi mħeġġeġ il-forniment ta’ 
prodotti tal-ħalib lill-istabbilimenti 
msemmija fl-Artikolu 20a.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. en

Emenda 22
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 145, 146, 148, 149, 956, 960, 973, 976, 
984

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 Artikolu 27
Għajnuna lil organizzazzjonijiet tal-

operaturi
Programmi biex jappoġġjaw is-settur taż-

żejt taż-żebbuġa u ż-żejt tal-ikel
1. L-Unjoni għandha tiffinanzja programmi 
ta’ ħidma ta’ tliet snin li għandhom 
jitfasslu mill-organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi kif iddefinit fl-Artikolu 109
f’wieħed jew aktar minn dawn l-oqsma: 

1. L-Unjoni għandha tiffinanzja programmi 
ta’ ħidma ta’ tliet snin li għandhom 
jitfasslu mill-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 
106 jew l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 f’wieħed jew aktar minn 
dawn l-oqsma: 

(-a) Is-segwitu u l-ġestjoni tas-suq fis-
settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ 
għall-ikel;

(a) it-titjib tal-impatti ambjentali tal-
kultivazzjoni taż-żebbuġ;

(a) it-titjib tal-impatti ambjentali tal-
kultivazzjoni taż-żebbuġ;

(aa) it-titjib tal-kompetittività tal-
kultivazzjoni taż-żebbuġ permezz tal-
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modernizzazzjoni u r-ristrutturar;
(b) it-titjib tal-kwalità tal-produzzjoni taż-
żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel;

(b) it-titjib tal-kwalità tal-produzzjoni taż-
żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel;

(c) is-sistema ta’ traċċabbiltà, iċ-
ċertifikazzjoni u l-protezzjoni tal-kwalità 
taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel, 
partikolarment il-monitoraġġ tal-kwalità 
taż-żjut taż-żebbuġa mibjugħin lil 
konsumatur aħħari, bl-awtorità tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali.

(c) is-sistema ta’ traċċabbiltà, iċ-
ċertifikazzjoni u l-protezzjoni tal-kwalità 
taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel, 
partikolarment il-monitoraġġ tal-kwalità 
taż-żjut taż-żebbuġa mibjugħin lil 
konsumatur aħħari, bl-awtorità tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali.

(ca) id-disseminazzjoni ta’ tagħrif dwar il-
miżuri implimentati mill-
organizzazzjonijiet tal-operaturi għat-titjib 
tal-kwalità taż-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ għall-ikel;

2. Il-finanzjament mill-Unjoni, tal-
programmi ta’ ħidma msemmija fil-
paragrafu 1, għandu jkun:

2. Il-finanzjament mill-Unjoni, tal-
programmi ta’ ħidma msemmija fil-
paragrafu 1, għandu jkun:

(a) EUR 11 098 000 kull sena għall-Greċja; (a) EUR 11 098 000 kull sena għall-Greċja;
(b) EUR 576 000 kull sena għal Franza; u (b) EUR 576 000 kull sena għal Franza; u

(c) EUR 35 991 000 kull sena għall-Italja. (c) EUR 35 991 000 kull sena għall-Italja.

2a. L-Istati Membri minbarra dawk 
elenkati fil-paragrafu 2 jistgħu jużaw 
parti mill-finanzjament disponibbli jew 
kollu kemm hu fil-limitu finanzjarju 
stabbilit fl-Artikolu 14 tar-Regolament 
[XXXX/XXXX] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għal ħlas 
dirett lill-bdiewa sabiex jiġu ffinanzjati l-
programmi ta’ ħidma msemmija fil-
paragrafu 1.

3. Il-fondi massimi tal-Unjoni għall-
programmi ta’ ħidma msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu ugwali għall-
ammonti miżmumin mill-Istati Membri. Il-
fondi massimi tal-ispiża eliġibbli 
għandhom ikunu:

3. Il-fondi massimi tal-Unjoni għall-
programmi ta’ ħidma msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu ugwali għall-
ammonti miżmumin mill-Istati Membri. Il-
fondi massimi tal-ispiża eliġibbli 
għandhom ikunu:

(a) 75 % għal attivitajiet fl-oqsma 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1;

(a) 75 % għal attivitajiet fl-oqsma 
msemmija fil-punti (-a) (a) u (aa) tal-
paragrafu 1;

(b) 75 % għal investimenti ta’ assi fissi u 
50 % għal attivitajiet oħra fil-qasam
imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1;

(b) 75 % għal investimenti ta’ assi fissi u 
50 % għal attivitajiet oħra fil-qasam 
imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1;



PE497.939v01-00 34/139 AM\915996MT.doc

MT

(c) 75 % għall-programmi ta’ ħidma 
mwettqa f’mill-anqas tliet pajjiżi terzi jew 
fi Stati membri li ma jipproduċux minn 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi approvati 
f’mill-anqas żewġ Stati Membri li 
jipproduċu fl-oqsma msemmija fil-punt (c) 
tal-paragrafu 1, u 50 % għall-attivitajiet l-
oħra f’dawn l-oqsma.

(c) 75 % għall-programmi ta’ ħidma 
mwettqa f’mill-inqas tliet pajjiżi terzi jew 
fi Stati Membri li ma jipproduċux minn 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi approvati 
f’mill-anqas żewġ Stati Membri li 
jipproduċu fl-oqsma msemmija fil-
punti (c) u (ca) tal-paragrafu 1, u 50 % 
għall-attivitajiet l-oħra f’dawn l-oqsma.

Finanzjament komplimentari għandu jkun 
żgurat mill-Istat Membru sa 50 % tal-
ispejjeż mhux koperti mill-fondi tal-Unj.

Finanzjament komplimentari għandu jkun 
żgurat mill-Istat Membru sa 50 % tal-
ispejjeż mhux koperti mill-fondi tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 23
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 Artikolu 28

Setgħat delegati Setgħat delegati
1. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 27 tilħaq 
l-objettivi tagħha li ttejjeb il-kwalità tal-
produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ tal-ikel, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward ta’:

1. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
l-għajnuna msemmija fl-Artikolu 27 tilħaq 
l-objettivi tagħha li ttejjeb il-kwalità tal-
produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ tal-ikel, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward ta’:

(a) kundizzjonijiet għall-approvazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi għall-
finijiet tal-iskema ta’ għajnuna, u għas-
sospensjoni jew irtirar ta’ din l-
approvazzjoni; 
(b) miżuri eliġibbli għal finanzjament mill-
Unjoni;

(b) id-dettalji tal-miżuri eliġibbli għal 
finanzjament mill-Unjoni;

(c) allokazzjoni ta’ finanzjament mill-
Unjoni għal miżuri partikolari;

(c) allokazzjoni ta’ finanzjament mill-
Unjoni għal miżuri partikolari;

(d) attivitajiet u spejjeż li mhumiex (d) attivitajiet u spejjeż li mhumiex 
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eliġibbli għal finanzjament mill-Unjoni; eliġibbli għal finanzjament mill-Unjoni;
(e) għażla u approvazzjoni ta’ programmi 
ta’ ħidma.

(e) għażla u approvazzjoni ta’ programmi 
ta’ ħidma.

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
operaturi jħarsu l-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tesiġi d-depożitu ta’ garanzija fejn isir 
ħlas bil-quddiem ta’ għajnuna.

2. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
operaturi jħarsu l-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tesiġi d-depożitu ta’ garanzija fejn isir 
ħlas bil-quddiem ta’ għajnuna.

Or. en

Emenda 24
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 152-154

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 Artikolu 30
Fondi operazzjonali Fondi operazzjonali

1. Organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-
settur tal-frott u l-ħxejjex jistgħu 
jistabbilixxu fond operazzjonali. Il-fond 
għandu jkun iffinanzjat minn:

1. Organizzazzjonijiet ta’ produtturi u/jew 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom fis-settur tal-
frott u l-ħxejjex jistgħu jistabbilixxu fond 
operazzjonali ta’ tlieta sa ħames snin. Il-
fond għandu jkun iffinanzjat minn:

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji minn
membri jew mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi stess;

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji minn:

(i) membri tal-organizzazzjoni tal-
produtturi u/jew tal-organizzazzjoni tal-
produtturi stess; jew
(ii) assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
tal-produtturi permezz tal-membri ta’ 
dawn l-assoċjazzjonijiet.

(b) assistenza finanzjarja mill-Unjoni li 
tista’ tingħata lil organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-

(b) assistenza finanzjarja mill-Unjoni li 
tista’ tingħata lil organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew lil assoċjazzjonjiet tagħhom 
fejn dawk l-assoċjazzjonijiet jippreżentaw, 
jimmaniġġjaw, u jimplimentaw programm 
operattiv jew programm operattiv parzjali, 
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Kummissjoni skont Artikoli 35 u 36. skont it-termini u l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni skont Artikoli 35 u 36.

2. Fondi operazzjonali għandhom jintużaw 
biss biex jiffinanzjaw programmi 
operazzjonali li jkunu ġew sottomessi lill-
Istati Membri u approvati minnhom.

2. Fondi operazzjonali għandhom jintużaw 
biss biex jiffinanzjaw programmi 
operazzjonali li jkunu ġew sottomessi lill-
Istati Membri u approvati minnhom.

Or. en

Emenda 25
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 155, 157 - 165, 1013, 1015, 1025, 1028, 
1032, 1034

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 Artikolu 31
Programmi operazzjonali Programmi operazzjonali

1. Programmi operazzjonali fis-settur tal-
frott u l-ħxejjex għandu jkollhom mill-
anqas tnejn mill-objettivi msemmija fl-
Artikolu 106(c) jew l-objettivi li ġejjin:

1. Programmi operazzjonali fis-settur tal-
frott u l-ħxejjex għandu jkollhom mill-
anqas tnejn mill-objettivi msemmija fl-
Artikolu 106(c) jew tnejn mill-objettivi li 
ġejjin:

(a) l-ippjanar tal-produzzjoni; (a) l-ippjanar tal-produzzjoni;

(b) it-titjib tal-kwalità tal-prodott; (b) it-titjib tal-kwalità tal-prodott, kemm 
jekk f’għamla friska u kemm jekk 
f’għamla pproċessata;

(c) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali tal-
prodotti;

(c) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali tal-
prodotti;

(d) il-promozzjoni tal-prodotti, kemm jekk 
f’għamla friska jew ipproċessata;

(d) il-promozzjoni tal-prodotti, kemm jekk 
f’għamla friska jew ipproċessata;

(e) il-miżuri ambjentali u l-metodi tal-
produzzjoni li jħarsu l-ambjent, inkluża l-
biedja organika;

(e) il-miżuri ambjentali, b’mod partikolari 
dawk li għandhom x’jaqsmu mal-ilma, u 
l-metodi tal-produzzjoni, immaniġġjar, 
manifattura jew ipproċessar li jħarsu l-
ambjent, inklużi l-biedja organika u l-
produzzjoni integrata;
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(f) prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ kriżijiet. (f) prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ kriżijiet.
Il-programmi operazzjonali għandhom 
jiterssqu lill-Istati Membri għall-
approvazzjoni tagħhom.

Il-programmi operazzjonali għandhom 
jiterssqu lill-Istati Membri għall-
approvazzjoni tagħhom.

1a. Assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu 
jaqbżu għall-membri tagħhom biex 
jimmaniġġjaw, jipproċessaw, 
jimplimentaw u jippreżentaw programmi 
operazzjonali. 
Dawn l-assoċjazzjonijiet jistgħu 
jippreżentaw ukoll programm 
operazzjonali parzjali, magħmul minn 
miżuri identifikati, imma mhux imwettqa 
mill-organizzazzjonijiet membri taħt il-
programmi operazzjonali tagħhom. Dawn 
il-programmi operazzjonali parzjali 
għandhom ikunu suġġetti għall-istess 
regoli bħall-programmi operazzjonali l-
oħra u dawn għandhom jiġu kkunsidrati 
fl-istess ħin bħall-programmi 
operazzjonali tal-organizzazzjonijiet 
membri.
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li:
(a) il-miżuri taħt il-programmi 
operazzjonali parzjali huma ffinanzjati 
kollha mill-kontribuzzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet membri tal-
assoċjazzjoni konċernata u li dan il-
finanzjament jinġabar mill-fondi 
operazzjonali ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet membri; 
(b) il-miżuri u s-sehem finanzjarju 
korrispondenti tagħhom jiġu identifikati 
fil-programm operazzjonali ta’ kull 
organizzazzjoni membru;
(c) ma jkun hemm ebda duplikazzjoni tal-
finanzjament.

2. Il-prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ 
kriżijiet msemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għandhom ikunu relatati biex 
jiġu evitati u ttrattati kriżijiet fis-swieq tal-
frott u l-ħxejjex u għandhom ikopru f’dan 

2. Il-prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ 
kriżijiet msemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għandhom ikunu relatati biex 
jiġu evitati u ttrattati kriżijiet fis-swieq tal-
frott u l-ħxejjex u għandhom ikopru f’dan 
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il-kuntest: il-kuntest:
(a) l-irtirar mis-suq; (a) it-tbassir u s-segwitu tal-produzzjoni u 

tal-konsum;
(b) il-ħsad ekoloġiku jew il-ħsad xejn ta’ 
frott u ħxejjex;

(b) investimenti li jagħmlu l-ġestjoni tal-
volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(c) il-promozzjoni u l-komunikazzjoni; (c) il-miżuri ta’ taħriġ, l-iskambji tal-
aħjar prattika u l-bini tal-kapaċità 
strutturali;

(d) il-miżuri ta’ taħriġ; (d) il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, 
kemm jekk għall-prevenzjoni u kemm jekk 
waqt il-perjodu ta’ kriżi;

(e) l-assigurazzjoni tal-ħsad; (e) appoġġ għall-ispejjeż amministrativi 
għall-istabbiliment ta’ fondi mutwi;

(f) l-appoġġ għall-ispejjeż amministrattivi 
biex jiġu stabbiliti fondi mutwi.

(f) għajnuna għall-qlugħ tad-dwieli għall-
konverżjoni mill-ġdid tal-ġonna;
(g) l-irtirar mis-suq, anke fil-każ tal-
prodotti li jiġu pproċessati mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi;
(h) il-ħsad ekoloġiku jew il-ħsad xejn ta’ 
frott u ħxejjex;
(i) assigurazzjoni tal-ħsad.

Miżuri ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ 
kriżijiet, inkluż kwalunkwe ħlas lura ta’ 
kapital u mgħax kif imsemmi fit-tielet
subparagrafu, m’għandhomx jikkomprendu 
aktar minn terz tal-infiq għall-programm 
operazzjonali.

Miżuri ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar ta’ 
kriżijiet, inkluż kwalunkwe ħlas lura ta’ 
kapital u mgħax kif imsemmi fir-raba’
subparagrafu, m’għandhomx jikkomprendu 
aktar minn 40 % tal-infiq għall-programm 
operazzjonali.

L-azzjonijiet dwar l-assigurazzjoni tal-
ħsad għandhom jinkludu miżuri li 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tad-dħul 
tal-produtturi u jkopru telf tas-suq 
imġarrab mill-organizzazzjonijiet tal-
produtturi u/jew mill-membri tagħhom, 
meta dawn ikunu affettwati minn diżastri 
naturali, minn avvenimenti klimatiċi 
negattivi jew minn mard jew 
infestazzjonijiet ta’ annimali jew insetti li 
jagħmlu l-ħsara. Il-benefiċjarji 
għandhom jagħtu prova li huma ħadu l-
miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tar-
riskji.

Organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jieħdu self b’termini kummerċjali għal 

Organizzazzjonijiet ta’ produtturi jistgħu 
jieħdu self b’termini kummerċjali għal 
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finanzjament ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet. F’dak il-każ, il-
ħlas lura tal-kapital u mgħax għal dak is-
self jista’ jagħmel parti mill-programm 
operazzjonali u, għalhekk, jista’ jkun 
eliġibbli għal assistenza finanzjarja mill-
Unjoni skont l-Artikolu 32. Kwalunkwe 
azzjoni speċifika għall-prevenzjoni u l-
immaniġġjar ta’ kriżijiet għandha tiġi 
ffinanzjata jew minn self bħal dan, jew 
direttament, iżda mhux mit-tnejn.

finanzjament ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet. F’dak il-każ, il-
ħlas lura tal-kapital u mgħax għal dak is-
self jista’ jagħmel parti mill-programm 
operazzjonali u, għalhekk, jista’ jkun 
eliġibbli għal assistenza finanzjarja mill-
Unjoni skont l-Artikolu 32. Kwalunkwe 
azzjoni speċifika għall-prevenzjoni u l-
immaniġġjar ta’ kriżijiet tista’ tiġi 
ffinanzjata jew minn self bħal dan, u/jew 
direttament mill-organizzazzjonijiet 
produtturi.

2a. Għall-finijiet ta’ din it-taqsima:
(a) “ħsad bikri”: il-ħsad totali jew parzjali 
ta’ prodotti mhux imqiegħda fis-suq 
f’żona partikolari, li jkun twettaq qabel il-
bidu tal-ħsad normali. Il-prodotti 
kkonċernati ma għandhomx ikunu diġà 
bil-ħsara qabel il-ħsad bikri, kemm 
minħabba raġunijiet klimatiċi kif ukoll 
minħabba mard jew affarijiet oħra.
(b) “ħsad li ma jsirx” tfisser is-sitwazzjoni 
fejn il-produzzjoni kummerċjali kollha 
jew parti minnha ma titteħidx miż-żona 
kkonċernata waqt iċ-ċiklu ta’ produzzjoni 
normali. Madankollu l-qerda ta’ prodotti 
minħabba avveniment klimatiku jew mard 
ma għandux ikun ikkunsidrat bħala ħsad 
xejn;

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li: 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) il-programmi operazzjonali jinkludu 
żewġ azzjonijiet ambjentali jew aktar; jew

(a) il-programmi operazzjonali jinkludu 
żewġ azzjonijiet ambjentali jew aktar; jew

(b) mill-anqas 10 % tal-infiq għal 
programmi operazzjonali jkopri azzjonijiet 
ambjentali.

(b) mill-anqas 10 % tal-infiq għal 
programmi operazzjonali jkopri azzjonijiet 
ambjentali.

L-azzjonijiet ambjentali għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-ħlasijiet 
agriambjentali stipulati fl-Artikolu 29(3) 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR).

L-azzjonijiet ambjentali għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-ħlasijiet 
agriambjentali stipulati fl-Artikolu 29(3) 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR).

Fejn mill-anqas 80 % tal-membri 
produtturi ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 

Fejn mill-anqas 80 % tal-membri 
produtturi ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
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jkunu suġġetti għal impenn agriambjentali 
identiku wieħed jew aktar kif previst fl-
Artikolu 29(3) tar-Regolament (UE) 
Nru […] dwar l-appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR), f’dak il-każ kull 
wieħed minn dawk l-impenji għandu 
jgħodd bħala azzjoni ambjentali kif
imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu.

jkunu suġġetti għal impenn agriambjentali 
identiku wieħed jew aktar kif previst fl-
Artikolu 29(3) tar-Regolament (UE) 
Nru […] dwar l-appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR), f’dak il-każ kull 
wieħed minn dawk l-impenji għandu 
jgħodd bħala azzjoni ambjentali kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu.

L-appoġġ għall-azzjonijiet ambjentali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkopri l-ispejjeż addizzjonali u l-
aġevolazzjonijiet li jirriżultaw mill-azzjoni.

L-appoġġ għall-azzjonijiet ambjentali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu 
jkopri l-ispejjeż addizzjonali u l-
aġevolazzjonijiet li jirriżultaw mill-azzjoni.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investimenti li jżidu pressjoni ambjentali 
għandhom jitħallew isiru biss 
f’sitwazzjonijiet fejn ikunu qed joperaw 
salvagwardji effikaċi biex l-ambjent ikun 
protett minn dawn il-pressjonijiet.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
investimenti li jżidu pressjoni ambjentali 
għandhom jitħallew isiru biss 
f’sitwazzjonijiet fejn ikunu qed joperaw 
salvagwardji effikaċi biex l-ambjent ikun 
protett minn dawn il-pressjonijiet.

Or. en

(Il-punt 2 tal-paragrafu 2 sar il-punt c, il-punt c sar il-punt d, il-punt f sar il-punt e, il-punt e 
sar il-punt i, il-punt b sar il-punt h)

Emenda 26
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 66-168, 1056, 1065

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32 Artikolu 32

Assistenza finanzjarja mill-Unjoni Assistenza finanzjarja mill-Unjoni
1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għandha tkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 30(1) kif attwalment 
imħallsin u limitata għal 50 % tal-infiq 
attwali mġarrab.

1. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għandha tkun daqs l-ammont tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-
punt (a) tal-Artikolu 30(1) kif attwalment 
imħallsin u limitata għal 50 % tal-infiq 
attwali mġarrab jew 75 % fil-każ tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda.

2. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 2. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
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għandha tkun limitata għal 4,1 % tal-valur 
tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ kull 
organizzazzjoni tal-produtturi.

għandha tkun limitata għal 4.1 % tal-valur 
tal-prodotti friski jew ipproċessati 
mqiegħda fis-suq minn kull 
organizzazzjoni tal-produtturi u/jew tal-
assoċjazzjoni tagħhom.

Madankollu, din il-perċentwali tista’ 
tiżdied għal 4,6 % tal-valur tal-produzzjoni 
mqiegħda fis-suq bil-kundizzjoni li l-
ammont li jkun aktar minn 4,1 % tal-valur 
tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq jintuża 
biss għal miżuri ta’ prevenzjoni u
mmaniġġjar ta’ kriżijiet. 

Madankollu, din il-perċentwali tista’ 
tiżdied għal 4,6 % tal-valur tal-prodotti 
friski jew ipproċessati mqiegħda fis-suq 
mill-organizzazzjoni produttur bil-
kundizzjoni li l-ammont li jkun aktar minn 
4,1 % tal-valur tal-prodotti friski jew 
ipproċessati mqiegħda fis-suq jintuża biss 
għal miżuri ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar 
ta’ kriżijiet. 

Fil-każ tal-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, din il-
perċentwal tista’ titla’ għal 5 % tal-valur 
tal-prodotti friski jew ipproċessati li jiġu 
mqegħda fis-suq mill-assoċjazzjoni jew 
mill-membri tagħha, sakemm dak l-
ammont li jaqbeż l-4.1% tal-valur tal-
prodotti friski jew ipproċessati mqegħda 
fis-suq jintuża biss għall-prevenzjoni ta’ 
kriżijiet u miżuri ta’ ġestjoni implimentati 
minn dik l-assoċjazzjoni tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi f’isem il-
membri tagħha.

3. Fuq talba ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi, il-limitu ta’ 50 % msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiżdied għal 60 % f’każ 
ta’ programm operazzjonali jew parti minn 
programm operazzjonali meta dan ikun 
jissodisfa tal-anqas waħda mill-
kondizzjonijiet li ġejjin:

3. Fuq talba ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi, il-limitu ta’ 50 % msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiżdied għal 60 % f’każ 
ta’ programm operazzjonali jew parti minn 
programm operazzjonali meta dan ikun 
jissodisfa tal-anqas waħda mill-
kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikun sottomess minn diversi 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi tal-
Unjoni li joperaw fi Stati Membri differenti 
fuq skemi transnazzjonali; 

(a) ikun sottomess minn diversi 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi tal-
Unjoni li joperaw fi Stati Membri differenti 
fuq skemi transnazzjonali; 

(b) ikun sottomess minn organizzazzjoni 
waħda jew aktar ta’ produtturi li jkunu 
involuti fi skemi mħaddmin fuq bażi 
interprofessjonali;

(b) ikun sottomess minn organizzazzjoni 
waħda jew aktar ta’ produtturi li jkunu 
involuti fi skemi mħaddmin fuq bażi 
interprofessjonali;

(c) ikun ikopri biss appoġġ speċifiku għall-
produzzjoni ta’ prodotti organiċi koperti 
mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

(c) ikun ikopri biss appoġġ speċifiku għall-
produzzjoni ta’ prodotti organiċi koperti 
mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
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Nru 834/2007; Nru 834/2007;
(d) ikun l-ewwel wieħed sottomess minn 
organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta 
li tkun ingħaqdet ma’ organizzazzjoni tal-
produtturi rikonoxxuta oħra;

(d) ikun l-ewwel wieħed sottomess minn 
organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta 
li tkun ingħaqdet ma’ organizzazzjoni tal-
produtturi rikonoxxuta oħra;

(da) il-programm jiġi ppreżentat minn 
diversi organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti miġburin flimkien 
f’kumpanija sussidjarja ta’ tqegħid fis-
suq konġunta;

(e) ikun l-ewwel wieħed sottomess minn 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(e) ikun l-ewwel wieħed sottomess minn 
assoċjazzjoni rikonoxxuta ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(f) ikun sottomess minn organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi fl-Istati Membri fejn l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jqiegħdu 
fis-suq anqas minn 20 % tal-produzzjoni 
ta’ frott u ħxejjex;

(f) ikun sottomess minn organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi fl-Istati Membri fejn l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jqiegħdu 
fis-suq anqas minn 20 % tal-produzzjoni 
ta’ frott u ħxejjex;

(g) ikun sottomess minn organizzazzjoni 
tal-produtturi f’wieħed mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-
Trattat;

(g) ikun sottomess minn organizzazzjoni 
tal-produtturi f’wieħed mir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda msemmija fl-Artikolu 349 tat-
Trattat jew fil-gżejjer żgħar tal-Eġew kif 
definiti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1405/2006;

(h) ikun ikopri biss appoġġ speċifiku għal 
azzjonijiet għall-promozzjoni tal-konsum 
ta’ frott u ħxejjex immirati għal tfal fi 
stabbilimenti edukattivi.
4. Il-limitu ta’ 50 % msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiżdied għal 100 % fil-
każ ta’ rtirar mis-suq ta’ frott u ħxejjex li 
m’għandux jeċċedi 5 % tal-volum tal-
produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ kull 
organizzazzjoni tal-produtturi u li 
jitneħħew permezz ta’:

4. Il-limitu ta’ 50 % msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jiżdied għal 100 % fil-
każ ta’ rtirar mis-suq ta’ frott u ħxejjex li 
m’għandux jeċċedi 5 % tal-volum tal-
produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ kull 
organizzazzjoni tal-produtturi u li 
jitneħħew permezz ta’:

(a) distribuzzjoni libera lil 
organizzazzjonijiet u fondazzjonijiet tal-
karità, approvati għal dak il-fini mill-Istati 
Membri, biex jintużaw fl-attivitajiet 
tagħhom ta’ assistenza lil persuni li d-dritt 
tagħhom għal assistenza pubblika jkun 
rikonoxxut mid-dritt nazzjonali, 
partikolarment minħabba li ma jkollhomx 
il-mezzi ta’ sussistenza meħtieġa;

(a) distribuzzjoni libera lil 
organizzazzjonijiet u fondazzjonijiet tal-
karità, approvati għal dak il-fini mill-Istati 
Membri, biex jintużaw fl-attivitajiet 
tagħhom ta’ assistenza lil persuni li d-dritt 
tagħhom għal assistenza pubblika jkun 
rikonoxxut mid-dritt nazzjonali, 
partikolarment minħabba li ma jkollhomx 
il-mezzi ta’ sussistenza meħtieġa;
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(b) distribuzzjoni libera f’istituzzjonijiet 
penali, skejjel u istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni pubblika u f’kampijiet ta’ 
btala għat-tfal, kif ukoll fi sptarijiet u fi 
djar għall-anzjani indikati mill-Istati 
Membri, li għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
kwantitajiet hekk imqassma jkunu 
addizzjonali għall-kwantitajiet normalment 
mixtrija b’xiri sfurzat minn stabbilimenti 
bħal dawn.

(b) distribuzzjoni b’xejn lil istituzzjonijiet 
penali, skejjel u l-istabbilmenti msemmija 
fl-Artikolu 20a lil kampijiet tal-btala tat-
tfal kif ukoll lil sptarijiet u djar ta’ l-anzjani 
magħżulin mill-Istati Membri, li għandhom 
jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li l-kwantitajiet hekk distribwiti 
huma addizzjonali għall-kwantitajiet li 
normalment jinxtraw minn tali 
stabbilimenti.

Or. en

Emenda 27
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 170

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 Artikolu 34
Qafas nazzjonali u strateġija nazzjonali 

għall-programmi operazzjonali
Qafas nazzjonali u strateġija nazzjonali 

għall-programmi operazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
qafas nazzjonali għat-tfassil ta’ 
kundizzjonijiet ġenerali relatati mal-
azzjonijiet ambjentali msemmija fl-
Artikolu 31(3). B’mod partikolari, dan il-
qafas għandu jipprovdi li t-tali azzjonijiet 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti adatti 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), partikolarment dawk tal-
Artikolu 6 tiegħu dwar il-komplimentarjetà 
u l-konsistenza. 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
qafas nazzjonali għat-tfassil ta’ 
kundizzjonijiet ġenerali relatati mal-
azzjonijiet ambjentali msemmija fl-
Artikolu 31(3). B’mod partikolari, dan il-
qafas għandu jipprovdi li t-tali azzjonijiet 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti adatti 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), partikolarment dawk tal-
Artikolu 6 tiegħu dwar il-komplimentarjetà 
u l-konsistenza. 

L-Istati Membri għandhom jissottomettu l-
qafas propost tagħhom lill-Kummissjoni li, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tista’
tesiġi modifiki fi żmien tliet xhur jekk issib 
li l-proposta ma tikkontribwixxix għall-
ksib tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 191 

L-Istati Membri għandhom jissottomettu l-
qafas propost tagħhom lill-Kummissjoni li 
tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-
Artikolu 162(2) jew (3), adottati mingħajr 
l-applikazzjoni tal-Artikolu 162 (2) jew 
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tat-Trattat u fis-seba’ programm ta’ azzjoni 
ambjentali tal-Unjoni. L-investimenti għal 
azjendi individwali li jkollhom l-appoġġ ta’ 
programmi operazzjonali għandhom iħarsu 
dawn l-objettivi wkoll.

(3), tista’ tesiġi modifiki fi żmien tliet xhur 
jekk issib li l-proposta ma tikkontribwixxix 
għall-ksib tal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 191 tat-Trattat u fis-seba’ 
programm ta’ azzjoni ambjentali tal-
Unjoni. L-investimenti għal azjendi 
individwali li jkollhom l-appoġġ ta’ 
programmi operazzjonali għandhom iħarsu 
dawn l-objettivi wkoll.

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
strateġija nazzjonali għal programmi 
operazzjonali sostenibbli fis-suq tal-frott u 
l-ħxejjex. Din l-istrateġija għandha 
tinkludi:

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
strateġija nazzjonali għal programmi 
operazzjonali sostenibbli fis-suq tal-frott u 
l-ħxejjex. Din l-istrateġija għandha 
tinkludi:

(a) analiżi tas-sitwazzjoni f’termini ta’ 
aspetti ta’ qawwa u dgħufija u tal-potenzjal 
għal żvilupp;

(a) analiżi tas-sitwazzjoni f’termini ta’ 
aspetti ta’ qawwa u dgħufija u tal-potenzjal 
għal żvilupp;

(b) ġustifikazzjoni tal-prijoritajiet 
magħżula;

(b) ġustifikazzjoni tal-prijoritajiet
magħżula;

(c) l-objettivi ta’ programmi u strumenti 
operazzjonali, u indikaturi ta’ prestazzjoni;

(c) l-objettivi ta’ programmi u strumenti 
operazzjonali, u indikaturi ta’ prestazzjoni;

(d) valutazzjoni ta’ programmi 
operazzjonali;

(d) valutazzjoni ta’ programmi 
operazzjonali;

(e) obbligi ta’ rapportar għal 
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

(e) obbligi ta’ rapportar għal 
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

L-istrateġija nazzjonali għandha wkoll 
tintegra l-qafas nazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1.

L-istrateġija nazzjonali għandha wkoll 
tintegra l-qafas nazzjonali msemmi fil-
paragrafu 1.

3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw għal Stati Membri li 
m’għandhomx organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti.

3. Il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx 
japplikaw għal Stati Membri li 
m’għandhomx organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti.

Or. en

Emenda 28
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1070
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Proposta għal regolament
Artikolu 34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34a
Netwerk nazzjonali

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
netwerk nazzjonali tal-frott u l-ħaxix li 
jiġbor l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, 
l-assoċjazzjonjiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi u l-awtoritajiet involuti fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
nazzjonali.
2. In-netwerk għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ taxxa massima ta’ 0.5 % mis-
sehem tal-Unjoni għall-finanzjament tal-
fondi operattivi.
3. L-għan ta’ dan in-netwerk għandu jkun 
li jimmaniġġja n-netwerk, jeżamina 
prattiki tajba trasferibbli u jiġbor l-
informazzjoni rilevanti, jorganizza 
konferenzi u seminars għal dawk involuti 
fil-ġestjoni tal-istrateġija nazzjonali, 
imexxi programmi biex jissorvelja u 
jivvaluta l-istrateġija nazzjonali u jwettaq 
attivitajiet oħrajn identifikati mill-
istrateġija nazzjonali.

Or. en

Emenda 29
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 171-177

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 Artikolu 35
Setgħat delegati Setgħat delegati

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat 
appoġġ effiċjenti, mmirat u sostenibbli lill-

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat 
appoġġ effiċjenti, mmirat u sostenibbli lill-
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organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur 
tal-frott u l-ħxejjex, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160, biex tistabbilixxi 
regoli dwar: 

organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur
tal-frott u l-ħxejjex, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160, biex tistabbilixxi 
regoli dwar: 

(a) il-fondi operazzjonali u programmi 
operazzjonali, fir-rigward ta’:

(a) il-fondi operazzjonali u programmi 
operazzjonali, fir-rigward ta’:

(i) l-ammonti stmati, il-finanzjament u l-
użu ta’ fondi operazzjonali;

(i) l-ammonti stmati, il-finanzjament u l-
użu ta’ fondi operazzjonali;

(ii) il-kontenut, it-tul ta’ żmien, l-
approvazzjoni u l-modifika ta’ programmi 
operazzjonali;

(ii) il-kontenut, it-tul ta’ żmien, l-
approvazzjoni u l-modifika ta’ programmi 
operazzjonali;

(iii) l-eliġibbiltà ta’ miżuri, azzjonijiet jew 
infiq fl-ambitu ta’ programm operazzjonali 
u r-regoli nazzjonali kumplimentari 
rispettivi; 

(iii) l-eliġibbiltà ta’ miżuri, azzjonijiet jew 
infiq fl-ambitu ta’ programm operazzjonali,
ir-regoli dwar l-investiment fl-impriżi 
individwali u r-regoli nazzjonali 
kumplimentari rispettivi; 

(iv) ir-relazzjoni bejn programmi 
operazzjonali u programmi ta’ żvilupp 
rurali;

(iv) ir-relazzjoni bejn programmi 
operazzjonali u programmi ta’ żvilupp 
rurali;

(v) programmi operazzjonali ta’ 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi;

(v) programmi operazzjonali ta’ 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi;

(va) ir-regoli speċifiċi applikabbli għall-
każijiet fejn assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
kompletament jew parzjalment jaqbżu 
għall-membri tagħhom għall-fini tal-
ġestjoni, l-ipproċessar, l-implimentazzjoni 
u l-preżentazzjoni tal-programmi 
operattivi;

(b) l-istruttura u l-kontenut ta’ qafas 
nazzjonali u ta’ strateġija nazzjonali; 

(b) l-istruttura u l-kontenut ta’ qafas 
nazzjonali u ta’ strateġija nazzjonali; 

(c) l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, fir-
rigward ta’: 

(c) l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, fir-
rigward ta’: 

(i) il-bażi għall-kalkolu ta’ assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni, partikolarment il-
valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ 
organizzazzjoni ta’ produtturi;

(i) il-bażi għall-kalkolu ta’ assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni, partikolarment il-
valur tal-produzzjoni mqiegħda fis-suq ta’ 
organizzazzjoni ta’ produtturi;

(ii) il-perjodi ta’ referenza applikabbli 
għall-kalkolu ta’ għajnuna;

(ii) il-perjodi ta’ referenza applikabbli 
għall-kalkolu ta’ għajnuna;

(iii) ir-riduzzjonijiet ta’ drittijiet għal 
assistenza finanzjarja f’każ ta’ 

(iii) ir-riduzzjonijiet ta’ drittijiet għal 
assistenza finanzjarja f’każ ta’ 
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sottomissjoni tardiva ta’ applikazzjonijiet 
għal għajnuna;

sottomissjoni tardiva ta’ applikazzjonijiet 
għal għajnuna;

(iv) il-provvediment ta’ ħlasijiet bil-
quddiem u d-depożitu u d-dekadenza ta’ 
titoli ta’ sigurtà f’każ ta’ ħlas bil-quddiem;

(iv) il-provvediment ta’ ħlasijiet bil-
quddiem u d-depożitu u d-dekadenza ta’ 
titoli ta’ sigurtà f’każ ta’ ħlas bil-quddiem;

(iva) ir-regoli speċifiċi applikabbli għall-
finanzjament tal-programmi operattivi tal-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi, b’mod partikolari dawk 
relatati mal-limiti msemmija fl-
Artikolu 32(2);

(d) il-miżuri ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar 
ta’ kriżijiet, fir-rigward ta’:

(d) il-miżuri ta’ prevenzjoni u mmaniġġjar 
ta’ kriżijiet, fir-rigward ta’:

(i) l-għażla ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet; 

(i) l-għażla ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u 
mmaniġġjar ta’ kriżijiet; 

(ii) id-definizzjoni ta’ rtirar mis-suq; (ii) il-kundizzjonijiet li fihom jiġi attivat l-
irtirar mis-suq;

(iii) destinazzjonijiet ta’ prodotti rtirati; (iii) destinazzjonijiet ta’ prodotti rtirati;

(iv) l-appoġġ massimu għal irtirar mis-suq; (iv) l-appoġġ massimu għal irtirar mis-suq;
(v) in-notifiki minn qabel f’każ ta’ rtirar 
mis-suq;

(v) in-notifiki minn qabel f’każ ta’ rtirar 
mis-suq;

(vi) il-kalkolu tal-volum ta’ produzzjoni 
mqiegħda fis-suq f’każ ta’ rtirar;

(vi) il-kalkolu tal-volum ta’ produzzjoni 
mqiegħda fis-suq f’każ ta’ rtirar;

(vii) il-wiri tal-emblema Ewropea fuq 
pakketti ta’ prodotti għal distribuzzjoni 
libera;

(vii) il-wiri tal-emblema Ewropea fuq 
pakketti ta’ prodotti għal distribuzzjoni 
libera;

(viii) il-kundizzjonijiet għal riċevituri ta’ 
prodotti rtirati;

(viii) il-kundizzjonijiet għal riċevituri ta’ 
prodotti rtirati;

(ix) id-definizzjonijiet ta’ ħsad ekoloġiku 
u ta’ ħsad xejn;
(x) il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni 
ta’ ħsad ekoloġiku u ta’ ħsad xejn;

(x) il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni 
ta’ ħsad ekoloġiku u ta’ ħsad xejn;

(xi) l-objettivi ta’ assigurazzjoni tal-ħsad; (xi) il-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni applikabbli għall-
assigurazzjoni tal-ħsad; 

(xii) id-definizzjoni ta’ avveniment 
klimatiku avvers;
(xiii) il-kundizzjonijiet għal appoġġ għall-
isspejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti 
fondi mutwi;

(xiii) il-kundizzjonijiet għal appoġġ għall-
ispejjeż amministrattivi biex jiġu stabbiliti 
fondi mutwi;
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(e) l-assistenza finanzjarja nazzjonali, fir-
rigward ta’:

(e) l-assistenza finanzjarja nazzjonali, fir-
rigward ta’:

(i) il-livell ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi;

(i) il-livell ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi;

(ii) il-modifiki għall-programmi 
operazzjonali;

(ii) il-modifiki għall-programmi 
operazzjonali;

(iii) ir-riduzzjonijiet ta’ drittijiet għal 
assistenza finanzjarja f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva ta’ applikazzjonijiet 
għal assistenza finanzjarja;

(iii) ir-riduzzjonijiet ta’ drittijiet għal 
assistenza finanzjarja f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva ta’ applikazzjonijiet 
għal assistenza finanzjarja;

(iv) id-depożitu, ir-rilaxx u d-dekadenza ta’ 
titoli ta’ sigurtà f’każ ta’ ħlasijiet bil-
quddiem;

(iv) id-depożitu, ir-rilaxx u d-dekadenza ta’ 
titoli ta’ sigurtà f’każ ta’ ħlasijiet bil-
quddiem;

(v) il-proporzjon massimu ta’ rimborż lill-
Unjoni tal-assistenza finanzjarja 
nazzjonali. 

(v) il-proporzjon massimu ta’ rimborż lill-
Unjoni tal-assistenza finanzjarja 
nazzjonali. 

Or. en

Emenda 30
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 180

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 Artikolu 38

Kompatibbiltà u konsistenza Kompatibbiltà u konsistenza
1. Il-programmi ta’ appoġġ għandhom 
ikunu kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni u 
konsistenti mal-attivitajiet, politiki u 
prijoritajiet tal-Unjoni.

1. Il-programmi ta’ appoġġ għandhom 
ikunu kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni u 
konsistenti mal-attivitajiet, politiki u 
prijoritajiet tal-Unjoni.

2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-programmi ta’ appoġġ u 
jiżguraw li dawn ikunu konsistenti 
internament u magħmulin u implimentati 
b’mod oġġettiv, billi jitqiesu l-qagħda 
ekonomika tal-produtturi konċernati u l-
ħtieġa li jiġi evitat it-trattament mhux 
ugwali u mhux ġustifikat bejn il-produtturi.

2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-programmi ta’ appoġġ u 
jiżguraw li dawn ikunu konsistenti 
internament u magħmulin u implimentati 
b’mod oġġettiv, billi jitqiesu l-qagħda 
ekonomika tal-produtturi konċernati u l-
ħtieġa li jiġi evitat it-trattament mhux 
ugwali u mhux ġustifikat bejn il-produtturi.
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3. Ebda appoġġ ma jingħata għal: 3. Ebda appoġġ ma jingħata għal:

(a) proġetti ta’ riċerka u miżuri ta’ appoġġ 
għal proġetti ta’ riċerka bla ħsara għall-
punti (d) u (e) tal-Artikolu 43(3);
(b) miżuri li jkun hemm fi programmi ta’ 
żvilupp rurali tal-Istati Membri fl-ambitu 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR).

(b) miżuri li jkun hemm fi programmi ta’ 
żvilupp rurali tal-Istati Membri fl-ambitu 
tar-Regolament (UE) Nru […] dwar l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR).

Or. en

Emenda 31
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 181, 182

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 Artikolu 39

Sottomissjoni ta’ programmi ta’ appoġġ Sottomissjoni ta’ programmi ta’ appoġġ
1. Kull Stat Membru produttur elenkat fl-
Anness IVa għandu jissottometti lill-
Kummissjoni abbozz ta’ programm ta’ 
appoġġ ta’ ħames snin li jkun fih mill-
anqas waħda mill-miżuri eliġibbli 
msemmija fl-Artikolu 40.

1. Kull Stat Membru produttur elenkat fl-
Anness IV għandu jissottometti lill-
Kummissjoni abbozz ta’ programm ta’ 
appoġġ ta’ ħames snin li jkun fih mill-
anqas waħda mill-miżuri eliġibbli 
msemmija fl-Artikolu 40.

1a. Il-miżuri ta’ appoġġ fil-programmi ta’ 
appoġġ għandhom jitfasslu fil-livell 
ġeografiku li l-Istat Membru jqis bħala l-
aktar wieħed xieraq. L-Istat Membru 
għandu jikkonsulta lill-awtoritajiet 
kompetenti u organizzazzjonijiet fil-livell 
territorjali xieraq dwar il-programm ta’ 
appoġġ qabel ma jissottomettih lill-
Kummissjoni.
1b. Kull Stat Membru għandu 
jissottometti abbozz ta’ programm uniku, 
li jista’ jqis il-partikolaritajiet reġjonali.

2. Il-programmi ta’ appoġġ għandhom isiru 2. Il-programmi ta’ appoġġ għandhom isiru 
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applikabbli tliet xhur wara li jkunu 
ntbagħtu lill-Kummissjoni.

applikabbli tliet xhur wara li jkunu 
ntbagħtu lill-Kummissjoni.

Madankollu, jekk il-Kummissjoni, permezz 
ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi li 
l-programm ta’ appoġġ sottomess ma jkunx 
konformi mar-regoli stabbiliti f’din it-
taqsima, il-Kummissjoni għandha tgħarraf 
lill-Istat Membru dwar dan. F’dak il-każ, l-
Istat Membru għandu jissottometti 
programm ta’ appoġġ rivedut lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ appoġġ 
rivedut għandu jsir applikabbli xahrejn 
wara li jkun intbagħat sa kemm ma jibqax 
ikun hemm inkompatibbiltà, f’liema każ 
dan is-subparagrafu għandu japplika.

Madankollu, jekk il-Kummissjoni, permezz 
ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi li 
l-programm ta’ appoġġ sottomess ma jkunx 
konformi mar-regoli stabbiliti f’din it-
taqsima, il-Kummissjoni għandha tgħarraf 
lill-Istat Membru dwar dan. F’dak il-każ, l-
Istat Membru għandu jissottometti 
programm ta’ appoġġ rivedut lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ appoġġ 
rivedut għandu jsir applikabbli xahrejn 
wara li jkun intbagħat sakemm ma jibqax 
ikun hemm inkompatibbiltà, f’liema każ 
dan is-subparagrafu għandu japplika.

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis 
mutandis għal bidliet fir-rigward ta’ 
programmi ta’ appoġġ sottomessi mill-
Istati Membri.

3. Il-paragrafu 2 għandu japplika mutatis 
mutandis għal bidliet fir-rigward ta’ 
programmi ta’ appoġġ sottomessi mill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 32
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1096, 1097

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Kontenut tal-programmi ta’ appoġġ

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

Or. en

Emenda 33
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 183

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 Artikolu 40
Miżuri eliġibbli Miżuri eliġibbli

Il-programmi ta’ appoġġ jista’ jkollhom 
biss miżura waħda jew aktar minn dawn li 
ġejjin:

Il-programmi ta’ appoġġ jista’ jkollhom 
biss miżura waħda jew aktar minn dawn li 
ġejjin:

(a) appoġġ ta’ Skema ta’ Pagament Uniku 
skont l-Artikolu 42;
(b) promozzjoni skont l-Artikolu 43; (b) promozzjoni skont l-Artikolu 43;

(c) ristrutturar u konverżjoni ta’ vinji skont 
l-Artikolu 44;

(c) ristrutturar u konverżjoni ta’ vinji skont 
l-Artikolu 44;

(d) ħsad ekoloġiku skont l-Artikolu 45; (d) ħsad ekoloġiku skont l-Artikolu 45;
(e) fondi mutwi skont l-Artikolu 46; (e) fondi mutwi skont l-Artikolu 46;
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(f) assigurazzjoni ta’ ħsad skont l-
Artikolu 47;

(f) assigurazzjoni ta’ ħsad skont l-
Artikolu 47;

(g) investimenti skont l-Artikolu 48; (g) investimenti skont l-Artikolu 48;
(h) distillazzjoni ta’ prodotti sekondarji 
skont l-Artikolu 49. 

(h) distillazzjoni ta’ prodotti sekondarji 
skont l-Artikolu 49. 

(ha) riċerka u żvilupp skont l-
Artikolu 43a.

Or. en

Emenda 34
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1110

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42 imħassar
Skema ta’ Pagament Uniku u appoġġ lil 

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

Or. en

Emenda 35
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 113, 1116

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 Artikolu 43
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Promozzjoni f’pajjiżi terzi Promozzjoni 
1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri miżuri ta’ informazzjoni jew ta’ 
promozzjoni fir-rigward ta’ nbejjed tal-
Unjoni f’pajjiżi terzi, u b’hekk itejjeb il-
kompetittività f’dawk il-pajjiżi.

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

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għal inbejjed 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
b’indikazzjoni ġeografika protetta jew għal 
inbejjed b’indikazzjoni tal-varjetà ta’ 
għeneb tal-inbid.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għal inbejjed 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini jew 
b’indikazzjoni ġeografika protetta jew għal 
inbejjed b’indikazzjoni tal-varjetà ta’ 
għeneb tal-inbid.

3. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jikkonsistu biss minn:

3. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jikkonsistu biss minn:

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

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

(b) parteċipazzjoni f’avvenimenti, wirjiet 
jew esibizzjonijiet ta’ importanza 
internazzjonali;

(b) parteċipazzjoni f’avvenimenti, wirjiet 
jew esibizzjonijiet ta’ importanza 
internazzjonali;

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

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

(d) studji ta’ swieq ġodda, meħtieġa għall-
espansjoni ta’ posti tas-suq;

(d) studji ta’ swieq ġodda, meħtieġa għall-
espansjoni ta’ posti tas-suq;

(e) studji biex jiġu evalwati r-riżultati tal-
miżuri ta’ informazzjoni u promozzjoni.

(e) studji biex jiġu evalwati r-riżultati tal-
miżuri ta’ informazzjoni u promozzjoni.

4. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal 
attivitajiet ta’ promozzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhiex tkun aktar minn 
50 % tal-infiq eliġibbli.

4. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal 
attivitajiet ta’ promozzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 m’għandhiex tkun aktar minn 
50 % tal-infiq eliġibbli. 

Or. en

Emenda 36
Michel Dantin
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Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 185

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Ir-Riċerka u l-Iżvilupp

L-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp 
għandu jagħmilha possibbli biex jiġu 
ffinanzjati proġetti ta’ riċerka mmirati, 
b’mod partikolari, lejn it-titjib tal-kwalità 
tal-prodotti, l-impatt ambjentali tal-
produzzjoni u s-sigurtà tas-saħħa.

Or. en

Emenda 37
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1125

Proposta għal regolament
Artikolu 43b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43b
Skambji tal-aqwa prattiki fir-rigward ta’ 

sistemi avvanzati ta’ produzzjoni 
sostenibbli

1. L-appoġġ skont dan l-Artikolu għandu 
jkopri l-miżuri li jappoġġjaw l-iskambju 
tal-aqwa prattiki fir-rigward tas-sistemi 
avvanzati ta’ produzzjoni sostenibbli u, 
b’hekk, jippermettu lill-bdiewa jiksbu 
kompetenzi ġodda.
2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għal sistemi 
avvanzati ta’ vitikultura u l-produzzjoni 
tal-inbid li jżidu l-kopertura tal-ħamrija, 
inaqqsu b’mod sostanzjali l-użu ta’ 
pestiċidi u fertilizzanti kimiċi jew iżidu d-
diversità tal-varjetajiet u li jmorru lil hinn 
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mir-rekwiżiti ta’ kundizzjonalità stipulati 
fit-Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru [...] [Regolament dwar il-PAK 
orizzontali].
3. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jinkludu:
(a) l-għażla, id-deskrizzjoni u r-reklamar 
tal-aqwa prattiki fir-rigward tal-prattiki 
ta’ vitikultura sostenibbli avvanzati;
(b) l-għoti ta’ taħriġ agrikolu u ż-żieda ta’ 
kompetenzi fir-rigward ta’ sistemi 
avvanzati sostenibbli tal-biedja.

Or. en

Emenda 38
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 186-189, 1129, 1130

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 Artikolu 44

Ristrutturar u konverżjoni ta’ vinji Ristrutturar u konverżjoni ta’ vinji
1. L-objettiv tal-miżuri relatati mar-
ristrutturar u l-konverżjoni ta’ vinji għandu 
jkun li tiżdied il-kompetittività tal-
produtturi tal-inbid.

1. L-objettiv tal-miżuri relatati mar-
ristrutturar u l-konverżjoni ta’ vinji għandu 
jkun li tiżdied il-kompetittività tal-
produtturi tal-inbid.

2. Ir-ristrutturar u l-konverżjoni ta’ vinji 
għandha tkun sostnuta jekk l-Istati Membri 
jissottomettu l-inventarju tal-potenzjal tal-
produzzjoni tagħhom skont l-
Artikolu 102(3).

2. Ir-ristrutturar u l-konverżjoni ta’ vinji 
għandha tkun sostnuta jekk l-Istati Membri 
jissottomettu l-inventarju tal-potenzjal tal-
produzzjoni tagħhom skont l-
Artikolu 102(3).

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

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

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

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

(b) ir-rilokazzjoni ta’ vinji; (b) ir-rilokazzjoni ta’ vinji;

(c) it-titjib tat-tekniki tal-immaniġġjar tal- (c) it-titjib tat-tekniki tal-immaniġġjar tal-
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vinji. vinji.

(ca) it-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi;
(cb) it-tħawwil mill-ġdid għal raġunijiet 
ta’ saħħa, meta ma jkun hemm 
disponibbli l-ebda soluzzjoni teknika biex 
tiġi salvata l-produzzjoni eżistenti.

Is-sostituzzjoni normali ta’ vinji li jkunu 
waslu fi tmiem il-ħajja naturali tagħhom 
għandha tkun eskluża mill-appoġġ.

Is-sostituzzjoni normali ta’ vinji, jiġifieri t-
tħawwil mill-ġdid tal-istess varjetà fuq l-
istess raba’ u skont l-istess metodu ta’ 
tkabbir tad-dwieli, meta d-dwieli jkunu 
waslu fi tmiem il-ħajja naturali tagħhom 
għandha tkun eskluża mill-appoġġ.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw aktar 
speċifikazzjonijiet, speċjalment fir-
rigward tal-età tal-vinji mibdula.

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

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

(a) kumpens lil produtturi għat-telf ta’ dħul 
minħabba l-implimentazzjoni tal-miżura;

(a) kumpens lil produtturi għat-telf ta’ dħul 
minħabba l-implimentazzjoni tal-miżura;

(b) kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ 
ristrutturar u konverżjoni.

(b) kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ 
ristrutturar u konverżjoni.

5. Il-kumpens lil produtturi għat-telf ta’ 
dħul imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 4 
jista’ jkopri sa 100 % tat-telf rilevanti u 
jieħu waħda mill-għamliet li ġejjin:

5. Il-kumpens lil produtturi għat-telf ta’ 
dħul imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 4 
jista’ jkopri sa 100 % tat-telf rilevanti u 
jieħu waħda mill-għamliet li ġejjin:

(a) minkejja s-Subtaqsima II tat-Taqsima V 
tal-Kapitolu III tat-Titolu I tal-Parti II tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799] li 
jistabbilixxi r-reġim tranżizzjonali ta’ dritt 
ta’ tħawwil, il-permess biex vinji qodma u 
ġodda jikkoeżistu sa tmiem ir-reġim 
tranżizzjonali għal perjodu massimu 
m’għandux ikun aktar minn tliet snin;

(a) minkejja s-Subtaqsima II tat-
Taqsima [...] IVa tal-Kapitolu III tat-
Titolu I tal-Parti II tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2010 [...] li jistabbilixxi r-reġim 
tranżizzjonali ta’ dritt ta’ tħawwil, il-
permess biex vinji qodma u ġodda 
jikkoeżistu sa tmiem ir-reġim 
tranżizzjonali għal perjodu massimu 
m’għandux ikun aktar minn tliet snin;

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

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

konverżjoni m’għandhiex tkun aktar minn 
75 %.

Or. en

Emenda 39
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 190, 1135

Proposta għal regolament
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 Artikolu 45
Ħsad ekoloġiku Ħsad ekoloġiku

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ħsad 
ekoloġiku għandu jfisser il-qerda jew it-
tneħħija totali ta’ għenieqed ta’ għeneb 
waqt li jkunu għadhom fl-istadju li ma 
jkunux għadhom saru, b’hekk, ir-rendita 
tal-qasam rilevanti titnaqqas għal żero.

1. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ħsad 
ekoloġiku għandu jfisser il-qerda jew it-
tneħħija totali ta’ għenieqed ta’ għeneb 
waqt li jkunu għadhom fl-istadju li ma 
jkunux għadhom saru, b’hekk, ir-rendita 
tal-qasam rilevanti titnaqqas għal żero.

Meta l-għeneb ta’ kwalità kummerċjali 
jitħalla fuq il-pjanti fi tmiem iċ-ċiklu 
normali ta’ produzzjoni (ħsad xejn) dan 
m’għandux jitqies bħala ħsad bikri.

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

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

3. L-appoġġ għal ħsad ekoloġiku jista’ 
jingħata bħala kumpens fl-għamla ta’ ħlas 
b’rata fissa għal kull ettaru li għandu jkun 
iddeterminat mill-Istat Membru konċernat.

3. L-appoġġ għal ħsad ekoloġiku jista’ 
jingħata bħala kumpens fl-għamla ta’ ħlas 
b’rata fissa għal kull ettaru li għandu jkun 
iddeterminat mill-Istat Membru konċernat.

Il-ħlas ma għandux ikun aktar minn 50 % 
tas-somma tal-ispejjeż diretti tal-qerda jew 
tat-tneħħija ta’ għenieqed ta’ għeneb u t-
telf ta’ dħul relatat ma’ qerda jew tneħħija 
bħal dik.

Il-ħlas ma għandux ikun aktar minn 50 % 
tas-somma tal-ispejjeż diretti tal-qerda jew 
tat-tneħħija ta’ għenieqed ta’ għeneb u t-
telf ta’ dħul relatat ma’ qerda jew tneħħija 
bħal dik.

4. L-Istati Membri konċernati għandhom 
jistabbilixxu sistema bbażata fuq kriterji 
oġġettivi biex jiġi żgurat li l-miżura ta’ 
ħsad ekoloġiku ma twassalx għal kumpens 

4. L-Istati Membri konċernati għandhom 
jistabbilixxu sistema bbażata fuq kriterji 
oġġettivi biex jiġi żgurat li l-miżura ta’ 
ħsad ekoloġiku ma twassalx għal kumpens 
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ta’ produtturi individwali tal-inbid li jkun 
aktar mil-limitu massimu msemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 3.

ta’ produtturi individwali tal-inbid li jkun 
aktar mil-limitu massimu msemmi fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 40
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 192, 1146, 1147

Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 Artikolu 47
Assigurazzjoni tal-ħsad Assigurazzjoni tal-ħsad

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

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

Il-benefiċjarji għandhom jagħtu prova li 
huma jkunu ħadu l-miżuri meħtieġa 
għall-prevenzjoni tar-riskji.

2. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
jista’ jingħata fl-għamla ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-Unjoni li m’għandhiex 
tkun aktar minn:

2. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
jista’ jingħata fl-għamla ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja mill-Unjoni li m’għandhiex 
tkun aktar minn:

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

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

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

(b) 50 % tal-ispiża tal-primjums tal-
assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi għal 
assigurazzjoni kontra:
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(i) telf imsemmi fil-punt (a) u kontra telf 
ieħor ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
avversi;

(i) telf imsemmi fil-punt (a) u kontra telf 
ieħor ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
avversi;

(ii) telf ikkawżat minn annimali, mard tal-
pjanti jew infestazzjonijiet ta’ pesti.

(ii) telf ikkawżat minn annimali, mard tal-
pjanti jew infestazzjonijiet ta’ pesti.

3. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
jista’ jingħata jekk il-ħlasijiet tal-
assigurazzjoni inkwistjoni ma 
jikkumpensawx lill-produtturi għal aktar 
minn 100 % tat-telf ta’ dħul li jkunu batew, 
filwaqt li jitqies kwalunkwe kumpens li l-
produtturi jkunu setgħu kisbu minn skemi 
oħra ta’ appoġġ relatati mar-riskju 
assigurat.

3. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
jista’ jingħata jekk il-ħlasijiet tal-
assigurazzjoni inkwistjoni ma 
jikkumpensawx lill-produtturi għal aktar 
minn 100 % tat-telf ta’ dħul li jkunu batew, 
filwaqt li jitqies kwalunkwe kumpens li l-
produtturi jkunu setgħu kisbu minn skemi 
oħra ta’ appoġġ relatati mar-riskju 
assigurat.

4. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
m’għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-
suq tal-assigurazzjoni.

4. L-appoġġ għall-assigurazzjoni tal-ħsad 
m’għandux jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-
suq tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 41
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 194, 1157, 1161, 1165, 1171

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48 Artikolu 48
Investimenti Investimenti

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

1. L-appoġġ jista’ jingħata għal 
investimenti tanġibbli jew intanġibbli 
f’faċilitajiet ta’ pproċessar, f’infrastruttura 
għal fabbriki tal-inbid, u distilleriji, kif 
ukoll strutturi u għodod ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, inkluż ir-
reġistrazzjoni ta’ marki kollettivi. Dawn l-
investimenti għandhom ikunu maħsuba 
biex itejbu l-prestazzjoni globali tal-
intrapriża u l-adozzjoni tagħha għad-
domandi tas-suq, kif ukoll biex iżidu l-
kompetittività tagħha fis-suq intern u fis-
swieq ta’ pajjiżi terzi, u għandu jkollhom 
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x’jaqsmu ma’ wieħed jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

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

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

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi u 
teknoloġiji ġodda fir-rigward tal-prodotti 
msemmija fil-Parti II tal-Anness VI.

(b) l-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi u 
teknoloġiji ġodda fir-rigward tal-prodotti 
msemmija fil-Parti II tal-Anness VI.

(ba) l-iżvilupp ta’ miżuri agronomiċi 
avvanzati u ta’ produzzjoni sostenibbli. 
(bb) l-ipproċessar ta’ prodotti sekondarji 
ta’ distilleriji jew investiment li jgħin biex 
itejjeb l-iffrankar tal-enerġija tagħhom u 
l-effiċjenza globali tagħhom fl-enerġija.

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

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

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-rata 
massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ anqas 
minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal nofs.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, ir-rata 
massima tista’ tapplika għall-intrapriżi 
kollha fir-reġjuni mbiegħda msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat u l-gżejjer minuri 
tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006. Għal 
intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) 
tat-Titolu I tal-Anness għar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas 
minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ anqas 
minn EUR 200 miljun, id-daqs tal-
għajnuna massima għandu jinżel għal nofs.

L-appoġġ ma jingħatx lil intrapriżi 
f’diffikultà skont it-tifsira tal-linji gwida 
Komunitarji dwar għajnuna mill-Istat biex 
jissalvaw u jiġu ristrutturati negozji 
f’diffikultà.

L-appoġġ ma jingħatax lil intrapriżi 
f’diffikultà skont it-tifsira tal-linji gwida 
Komunitarji dwar għajnuna mill-Istat biex 
jissalvaw u jiġu ristrutturati negozji 
f’diffikultà.

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

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

4. Ir-rati ta’ għajnuna massima li ġejjin fir- 4. Ir-rati ta’ għajnuna massima li ġejjin fir-
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rigward tal-ispejjeż għal investimenti 
eliġibbli għandhom japplikaw għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni:

rigward tal-ispejjeż għal investimenti 
eliġibbli għandhom japplikaw għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni:

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

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

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

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

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

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

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

5. L-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2011)615]. għandu japplika 
mutatis mutandis għall-appoġġ imsemmi 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

5. L-Artikolu 61 tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2011)615]. għandu japplika 
mutatis mutandis għall-appoġġ imsemmi 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 42
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1191

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 Artikolu 49
Distillazzjoni ta’ prodotti sekondarji Distillazzjoni ta’ prodotti sekondarji

1. L-appoġġ jista’ jingħata għad-
distillazzjoni volontarja jew obbligatorja 
ta’ prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-
inbid li tkun saret skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti fit-Taqsima D tal-Parti II tal-
Anness VII.

1. L-appoġġ jista’ jingħata għad-
distillazzjoni volontarja jew obbligatorja 
ta’ prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-
inbid li tkun saret skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti fit-Taqsima D tal-Parti II tal-
Anness VII.

L-ammont ta’ għajnuna għandu jiġi ffissat 
għal kull % ta’ volum u għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol prodott. Ebda għajnuna ma 
titħallas għall-volum ta’ alkoħol li jkun 
hemm fil-prodotti sekondarji li jkunu se 
jiġu ddistillati li jkun aktar minn 10 % 
relattivament mal-volum ta’ alkoħol li jkun 

L-ammont ta’ għajnuna għandu jiġi ffissat 
għal kull % ta’ volum u għal kull ettolitru 
ta’ alkoħol prodott. Ebda għajnuna ma 
titħallas għall-volum ta’ alkoħol li jkun 
hemm fil-prodotti sekondarji li jkunu se 
jiġu ddistillati li jkun aktar minn 10 % 
relattivament mal-volum ta’ alkoħol li jkun 
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hemm fl-inbid prodott. hemm fl-inbid prodott.
2. Il-livelli ta’ għajnuna massima 
applikabbli għandhom ikunu bbażati fuq l-
ispejjeż ta’ ġbir u pproċessar u ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 51.

2. Il-livelli ta’ għajnuna massima 
applikabbli għandhom ikunu bbażati fuq l-
ispejjeż ta’ ġbir u pproċessar u ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 51.

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

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

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

Or. en

Emenda 43
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 199

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50 Artikolu 50

Setgħat delegati Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
programmi ta’ appoġġ jiksbu l-objettivi 
tagħhom u li jkun hemm użu mmirat tal-
fondi Ewropej, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, billi tistabbilixxi regoli:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
programmi ta’ appoġġ jiksbu l-objettivi 
tagħhom u li jkun hemm użu mmirat tal-
fondi Ewropej, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, billi tistabbilixxi regoli:

(a) dwar ir-responsabbiltà għall-infiq bejn (a) dwar ir-responsabbiltà għall-infiq bejn 
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id-data meta jiġu rċevuti l-programmi ta’ 
appoġġ u modifiki għal programmi ta’ 
appoġġ u d-data ta’ applikabbiltà tagħhom;

id-data meta jiġu rċevuti l-programmi ta’ 
appoġġ u modifiki għal programmi ta’ 
appoġġ u d-data ta’ applikabbiltà tagħhom;

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

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

(c) dwar bidliet għal programmi ta’ appoġġ 
wara li jkunu saru applikabbli;

(c) dwar bidliet għal programmi ta’ appoġġ 
wara li jkunu saru applikabbli;

(d) dwar rekwiżiti u limiti għal ħlasijiet bil-
quddiem, inkluż ir-rekwiżit ta’ garanzija 
fejn isir ħlas bil-quddiem;

(d) dwar rekwiżiti u limiti għal ħlasijiet bil-
quddiem, inkluż ir-rekwiżit ta’ garanzija 
fejn isir ħlas bil-quddiem;

(e) li jkollhom dispożizzjonijiet u 
definizzjonijiet ġenerali għall-finijiet ta’ 
din it-Taqsima;
(f) biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-miżuri ta’ 
appoġġ u l-finanzjament doppju ta’ 
proġetti;

(f) biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-miżuri ta’ 
appoġġ u l-finanzjament doppju ta’ 
proġetti;

(g) li bihom produtturi jkollhom jirtiraw il-
prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-
inbid, u eċċezzjonijiet għal dan l-obbligu 
biex ikun evitat piż amministrattiv 
addizzjonali, u regoli għaċ-ċertifikazzjoni 
volontarja ta’ distillaturi;

(g) li bihom produtturi jkollhom jirtiraw il-
prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-
inbid, u eċċezzjonijiet għal dan l-obbligu 
biex ikun evitat piż amministrattiv 
addizzjonali, u regoli għaċ-ċertifikazzjoni 
volontarja ta’ distillaturi;

(h) li jistabbilixxu rekwiżiti għall-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tal-miżuri 
ta’ appoġġ, kif ukoll restrizzjonijiet biex 
tiġi żgurata l-konsistenza mal-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-miżuri ta’ appoġġ;

(h) li jistabbilixxu rekwiżiti għall-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tal-miżuri 
ta’ appoġġ, kif ukoll restrizzjonijiet biex 
tiġi żgurata l-konsistenza mal-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-miżuri ta’ appoġġ;

(i) dwar ħlasijiet lil benefiċjarji u ħlasijiet 
permezz ta’ intermedjarji ta’ assigurazzjoni 
fil-każ ta’ appoġġ għall-assigurazzjoni tal-
ħsad kif ipprovdut fl-Artikolu 47.

(i) dwar ħlasijiet lil benefiċjarji u ħlasijiet 
permezz ta’ intermedjarji ta’ assigurazzjoni 
fil-każ ta’ appoġġ għall-assigurazzjoni tal-
ħsad kif ipprovdut fl-Artikolu 47.

Or. en

Emenda 44
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 200, 202, 1199, 1212, 1216
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Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 52 Artikolu 52
Programmi nazzjonali u finanzjament Programmi nazzjonali u finanzjament
1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin.

1. L-Istati Membri jistgħu jfasslu 
programmi nazzjonali għas-settur tal-
apikultura li jkopru perjodu ta’ tliet snin. 
Dawn il-programmi għandhom jiġu 
żviluppati b’kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet u kooperattivi 
rappreżentattivi fil-qasam tat-trobbija tan-
naħal.

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

2. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
programmi tal-apikultura m’għandhiex 
tkun aktar minn 60 % tal-infiq magħmul 
mill-Istati Membri.

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

3. Biex ikunu eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema affidabbli ta’ identifikazzjoni ta’ 
doqqajs li tagħmilha possibbli li jitwettqu 
ċensimenti regolari tal-popolazzjonijiet 
tan-naħal u għandhom jagħmlu studju tal-
istruttura tal-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur tat-trobbija 
tan-naħal fit-territorju tagħhom. 

3a. Il-miżuri li ġejjin jistgħu jiġu inklużi fi 
programmi tal-apikultura: 
(a) assistenza teknika għal min irabbi n-
naħal u għall-organizzazzjonijiet ta’ 
persuni li jrabbu n-naħal;
(b) il-ġlieda kontra l-elementi qerrieda u 
l-mard tad-doqqajs, partikolarment il-
varroasi;
(c) razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;
(d) miżuri għall-appoġġ ta’ laboratorji 
għall-analiżi tal-prodotti tal-apikultura bl-
għan li jiġu mgħejuna dawk li jrabbu n-
naħal biex jikkumerċjalizzaw u jżidu l-
valur tal-prodotti tagħhom;
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(e) sorveljanza tal-popolazzjoni tan-naħal 
tal-Unjoni u appoġġ għar-riforniment;
(f) kooperazzjoni ma’ korpi speċjalizzati 
għall-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ 
riċerka applikati fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura; 
(g) monitoraġġ tas-suq;
(h) titjib fil-kwalità tal-prodotti għal 
valorizzazzjoni aħjar tal-prodotti fis-suq; 
(i) tikkettar obbligatorju bil-pajjiż tal-
oriġini tal-proġetti tal-apikultura 
importati jew prodotti fl-Unjoni u, fil-każ 
ta’ taħlit jew prodotti ta’ oriġini differenti, 
tikkettar obbligatorju bil-proporzjon ta’ 
kull pajjiż tal-oriġini.
3b. Fil-każ ta’ bdiewa li jrabbu n-naħal 
ukoll, il-miżuri li ġejjin jistgħu jiġu 
inklużi wkoll fil-programmi tal-
apikultura:
(a) miżuri ta’ prekawzjoni, inklużi dawk li 
jtejbu s-saħħa tan-naħal u li jnaqqsu l-
impatti negattivi fuqhom, permezz tal-użu 
ta’ alternattivi għall-użu tal-pestiċidi, il-
metodi ta’ kontroll bijoloġiku u l-ġestjoni 
integrata tal-pesti; 
(b) miżuri speċifiċi biex tiżdied id-diversità 
tal-pjanti fl-irzizet, partikolarment 
speċijiet tal-pjanti melliferi għall-
apikultura;

Or. en

Emenda 45
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1219

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 53 Artikolu 53
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Setgħat delegati Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat l-
użu mmirat ta’ fondi tal-Unjoni għall-
apikultura, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 dwar:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat l-
użu mmirat ta’ fondi tal-Unjoni għall-
apikultura, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 dwar:

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

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

(b) regoli għat-tfassil ta’ programmi 
nazzjonali u l-kontenut tagħhom u l-istudji 
msemmija fl-Artikolu 52(3); u

(b) regoli għat-tfassil ta’ programmi 
nazzjonali u l-kontenut tagħhom u l-istudji 
msemmija fl-Artikolu 52(3); u

(c) il-kundizzjonijiet għall-allokazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal 
kull Stat Membru parteċipant abbażi inter 
alia tal-għadd totali ta’ bejtiet fl-Unjoni.

(c) il-kundizzjonijiet għall-allokazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal 
kull Stat Membru parteċipant abbażi inter 
alia tal-għadd totali ta’ bejtiet fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 46
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 992

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 5a
Għajnuna fis-settur tal-ħops

Artikolu 54a
Għajnuniet lill-organizzazzjonijiet tal-

produtturi
1. L-Unjoni għandha tiffinanzja 
pagament lil organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fis-settur tal-ħops rikonoxxuti 
skont l-Artikolu 106 biex jiġu ffinanzjati 
l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 106, 
paragrafu c), punti i), ii) jew iii).
2. Il-finanzjament annwali tal-Unjoni 
sabiex jitħallsu l-organizzazzjonijiet tal-
produtturi kif previst fil-paragrafu 1 
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għandu jkun, għall-Ġermanja, 
EUR 2 277 000.

Artikolu 54b
Setgħat delegati

Sabiex jiġi żgurat li l-għajnuniet 
jiffinanzjaw l-għanijiet imsemmija fl-
Artikolu 106, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 dwar:
(a) l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, 
inklużi regoli dwar id-dati tal-iskadenza u 
d-dokumenti ta’ akkumpanjament;
(b) id-dritt għall-għajnuna, inklużi regoli 
dwar iż-żoni tal-ħops li huma eliġibbli u l-
kalkolu tal-ammonti li għandhom 
jitħallsu lil kull organizzazzjoni tal-
produtturi;
(c) is-sanzjonijiet li għandhom jiġu 
applikati fil-każ ta’ ħlas mhux dovut.

Artikolu 54c
Setgħat ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa marbutin ma’ din it-Taqsima 
dwar:
(a) il-ħlas tal-għajnuna;
(b) il-kontrolli u l-ispezzjonijiet.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 47
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1226
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Proposta għal regolament
Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55 Artikolu 55
Kamp ta’ Applikazzjoni Kamp ta’ Applikazzjoni

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

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

Or. en

Emenda 48
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 204, 205

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 Artikolu 56

Konformità mal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni

Konformità mal-istandard ġenerali 
għall-kummerċjalizzazzjoni

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

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

2. Fejn ma ġewx stabbiliti standards għall- 2. Fejn ma ġewx stabbiliti standards għall-
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kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi fis-
Subtaqsima 3 u fid-Direttivi tal-
Kunsill 2000/36/KE, 2001/112/KE, 
2001/113/KE, 2001/114/KE, 2001/110/KE, 
2001/111/KE, prodotti agrikoli li jkunu 
lesti għall-bejgħ jew għat-twassil lill-
konsumatur aħħar bl-imnut kif definit fil-
punt 7 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, jistgħu biss jiġu 
kkumerċjalizzati jekk ikunu konformi mal-
istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni.

kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi fis-
Subtaqsima 3 u fid-Direttivi tal-
Kunsill 2000/36/KE, 2001/112/KE, 
2001/113/KE, 2001/114/KE, 2001/110/KE, 
2001/111/KE, prodotti agrikoli li jkunu 
lesti għall-bejgħ jew għat-twassil lill-
konsumatur aħħari bl-imnut kif definit fil-
punt 7 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 178/2002, jistgħu biss jiġu 
kkumerċjalizzati jekk ikunu konformi mal-
istandard ġenerali għall-
kummerċjalizzazzjoni.

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

3. Bla peġudizzju għal kwalunkwe 
rekwiżit ieħor tal-Unjoni fl-oqsma tas-
sanità, tal-kummerċ, tal-etika jew fi 
kwalunkwe qasam ieħor, prodott jitqies 
bħala li jkun konformi mal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni meta 
l-prodott maħsub biex jitqiegħed fis-suq 
ikun konformi ma’ standard applikabbli 
adottat minn kwalunkwe waħda mill-
organizzazzjonijiet internazzjonali elenkati 
fl-Anness V.

3a. Dan ir-Regolament ma jipprevjenix 
lill-Istati Membri milli jadottaw jew 
iżommu dispożizzjonijiet nazzjonali dwar 
l-aspetti tal-kummerċjalizzazzjoni li 
mhumiex speċifikament armonizzati 
b’dan ir-Regolament. Barra minn hekk, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw jew 
iżommu regoli nazzjonali dwar l-
istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni għas-
setturi jew il-prodotti li għalihom japplika 
l-istandard ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ġenerali, sakemm dawk ir-regoli jkunu 
konformi mal-liġi tal-Unjoni u mar-regoli 
dwar il-funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 49
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 206, 207
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Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 Artikolu 57
Setgħat delegati Setgħat delegati

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

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

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f’konformità mal-Artikolu 160 li 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
konformità kif imsemmi fl-Artikolu 56(3), 
filwaqt li jitqies il-bżonn li jkun evitat 
tnaqqis fl-istandard tal-
kummerċjalizzazzjoni ġenerali sal-punt 
fejn tibda tonqos il-kwalità tal-prodotti 
Ewropej.

Or. en

Emenda 50
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 208-216, 1244, 1245, 1248, 1255, 1279, 
1284

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 Artikolu 59

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

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

Kwalunkwe deroga jew eżenzjoni li ssir 
b’dan il-mod ma għandhiex tinvolvi 
spejjeż addizzjonali li jitħallsu biss mill-
bdiewa.
1a. Madankollu, is-setgħa tal-
Kummissjoni li timmodifika d-derogi u l-
eżenzjonijiet mill-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni eżistenti ma 
għandhiex tapplika għall-Anness VII.

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

2. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu 
wieħed jew aktar mill-elementi li ġejjin:

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

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

(b) kriterji ta’ klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;

(b) kriterji ta’ klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;

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

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

(d) il-preżentazzjoni, deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ, tikkettar relatat ma’ standards 

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

obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, 
imballaġġ, regoli li għandhom jiġu 
applikati b’rabta ma’ ċentri ta’ imballaġġ, 
immarkar, tgeżwir u użu ta’ termini 
speċifiċi, ħlief għall-prodotti tas-settur tal-
inbid;

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

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

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

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

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

(g) it-tip ta’ biedja u l-metodu ta’ 
produzzjoni, inklużi sistemi agronomiċi u 
avvanzati ta’ produzzjoni sostenibbli u 
regoli amministrattivi relatati u ċirkwit 
operattiv;

(h) taħlit ta’ most u nbid, inklużi 
definizzjonijiet tagħhom, taħlit u 
restrizzjonijiet dwarhom;
(i) il-metodu ta’ konservazzjoni u t-
temperatura;

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

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini; (j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini;
(k) il-frekwenza ta’ ġbir, konsenja, 
preservazzjoni u mmaniġġjar;

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

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

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

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

(n) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu ta’ 
ċerti sustanzi u/jew prattiki;

(n) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu ta’ 
ċerti sustanzi u/jew prattiki;

(o) użu speċifiku; (o) l-użu speċifiku;
(p) dokumenti kummerċjali, dokumenti ta’ 
akkumpanjament u reġistri li għandhom 
jinżammu;

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

(q) ħażna, trasport; (q) ħażna, trasport;
(r) il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni; (r) il-proċedura ta’ ċertifikazzjoni;

(s) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-
disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u 
l-użu ta’ prodotti li ma jkunux konformi 

(s) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-
disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u 
l-użu ta’ prodotti li ma jkunux konformi 
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mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
adottati skont il-paragrafu 1 u/jew mad-
definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ kif imsemmija fl-
Artikolu 60, kif ukoll id-disponiment ta’ 
prodotti sekondarji;

mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
adottati skont il-paragrafu 1 u/jew mad-
definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ kif imsemmija fl-
Artikolu 60, kif ukoll id-disponiment ta’ 
prodotti sekondarji;

(t) skadenzi. (t) skadenzi.
3. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew il-prodott adottati skont 
il-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti bla 
preġudizzju għat-Titolu IV tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)733] 
dwar l-iskemi tal-kwalità ta’ prodotti 
agrikoli, u għandhom iqisu:

3. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
skont is-settur jew il-prodott adottati skont 
il-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti bla 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar 
termini ta’ riżerva mhux obbligatorji tal-
Artikolu 65a u l-Anness VIIa, u 
għandhom iqisu:

(a) l-ispeċifiċitajiet tal-prodott konċernat; (a) l-ispeċifiċitajiet tal-prodott konċernat;
(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-kundizzjonijiet 
għal tqegħid tal-prodotti fis-suq mingħajr 
diffikultajiet;

(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-kundizzjonijiet 
għal tqegħid tal-prodotti fis-suq mingħajr 
diffikultajiet;

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

(c) l-interess tal-produtturi fil-
komunikazzjoni tal-karatteristiċi tal-
prodotti tagħhom u l-interess tal-
konsumaturi li jirċievu informazzjoni 
adegwata u trasparenti dwar il-prodotti, 
inkluż il-post agrikolu li għandu jkun 
iddeterminat b’approċċ ta’ każ każ fil-livell 
ġeografiku adatt, wara li titwettaq 
valutazzjoni tal-impatt li tevalwa b’mod 
partikolari l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi għall-operaturi, kif ukoll 
il-benefiċċji offruti lill-produtturi u l-
konsumaturi aħħarin;

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

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

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

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

(ea) il-ħtieġa li jiġu ppreservati l-
karatteristiċi naturali u essenzjali tal-
prodotti u li jiġi evitat li tinħoloq bidla 
sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-prodott 
ikkonċernat;
(eb) ir-riskju possibbli tal-konsumaturi li 
jiġu żgwidati minħabba l-perċezzjoni 
stabbilita sew tagħhom tal-prodott u l-
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aspettattivi korrispondenti tagħhom, wara 
li titqies id-disponibbiltà u l-fattibbiltà tal-
mezzi informattivi biex jiġu esklużi dawn 
ir-riskji.

Or. en

Emenda 51
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1289

Proposta għal regolament
Artikolu 59a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59a
Rekwiżiti addizzjonali għall-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħxejjex

1. Prodotti tas-settur tal-frott u l-ħxejjex li 
huma maħsuba biex jinbiegħu friski lill-
konsumatur jistgħu jiġu kkumerċjalizzati 
biss jekk jiġi indikat il-pajjiż ta’ oriġini.
2. L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 59(1), kif ukoll 
kwalunkwe standard ta’ 
kummerċjalizzazzjoni applikabbli għall-
frott u l-ħxejjex u s-settur tal-frott u l-
ħxejjex ipproċessati, għandhom japplikaw 
f’kull stadju ta’ kummerċjalizzazzjoni 
inkluż l-importazzjoni u l-esportazzjoni, 
sakemm ma jkunx previst mod ieħor mill-
Kummissjoni, u għandhom ikopru l-
kwalità, il-kategorizzazzjoni, il-piż, id-
daqs, l-ippakkjar, l-imballaġġ, il-ħażna, it-
trasport, il-preżentazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Id-detentur ta’ prodotti tas-settur tal-
frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjx 
ipproċessati koperti mill-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni ma jistax jesponi 
tali prodotti, joffrihom għall-bejgħ, jew 
iqassamhom jew jikkummerċjalizzahom bi 
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kwalunkwe mod ieħor fl-Unjoni ħlief 
f’konformità ma’ dawk l-istandards u 
għandu jkun responsabbli għall-iżgurar 
ta’ tali konformità.
4. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni speċifika li tista’ tiġi adottata 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 160, 
partikolarment dwar l-applikazzjoni 
konsistenti fl-Istati Membri tal-verifiki ta’ 
konformità, l-Istati Membri għandhom, 
fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex
u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati, 
jiċċekkjaw selettivament, abbażi ta’ 
analiżi tar-riskju, jekk il-prodotti 
kkonċernati jikkonformawx mal-
istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni 
rispettivi. Dawn il-verifiki għandhom 
jiffukaw fuq l-istadju ta’ qabel it-twassil 
mill-postijiet tal-produzzjoni meta l-
prodotti jkunu qed jiġu ppakkjati u 
mgħobbija. Għal prodotti minn pajjiżi 
terzi, il-verifiki għandhom isiru qabel ma 
jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera.

Or. en

Emenda 52
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1290

Proposta għal regolament
Artikolu 59b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59b
Ċertifikazzjoni għall-ħops

1. Prodotti mis-settur tal-ħops, maħsuda 
jew imħejjija fi ħdan l-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal proċedura ta’ 
ċertifikazzjoni.
2. Iċ-ċertifikati jistgħu jinħarġu biss għal 
prodotti li għandhom il-karatteristiċi 
kwalitattivi minimi adatti għal stadju 
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speċifiku tal-kummerċjalizzazzjoni. Fil-
każ ta’ trab tal-ħops, trab tal-ħops 
b’kontenut ogħla ta’ lupulina, estratt tal-
ħops u prodotti mħallta tal-ħops, iċ-
ċertifikat jista’ jinħareġ biss jekk il-
kontenut ta’ aċidu alfa f’dawn il-prodotti 
mhux aktar baxx minn dak tal-ħops li 
minnhom ikunu tħejjew.
3. Iċ-ċertifikati għandhom jindikaw tal-
inqas:
(a) il-post(ijiet) ta’ produzzjoni tal-ħops;
(b) is-sena (snin) ta’ ħsad; kif ukoll
(c) il-varjetà jew varjetajiet.
4. Il-prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jiġu kkummerċjalizzati jew esportati biss 
jekk ikun inħareġ ċertifikat kif imsemmi 
fil-paragrafi 1, 2 u 3.
Fil-każ ta’ prodotti importati mis-settur 
tal-ħops, l-attestazzjoni stipulata fl-
Artikolu 129a għandha titqies bħala 
ekwivalenti għal dak iċ-ċertifikat.
5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tadotta miżuri li 
jidderogaw mill-paragrafu 4:
(a) sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
kummerċjali ta’ ċerti pajjiżi terzi; jew
(b) għal prodotti intenzjonati għal użi 
speċjali.
Il-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom:
(a) ma jkunux ta’ preġudizzju għall-
kummerċjalizzazzjoni normali tal-prodotti 
li għalihom ikun inħareġ iċ-ċertifikat;
(b) ikunu akkompanjati b’garanziji 
maħsuba biex jevitaw kwalunkwe 
konfużjoni ma’ dawk il-prodotti.

Or. en
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Emenda 53
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 218

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 Artikolu 60

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ għal ċerti 

setturi u prodotti

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ għal ċerti 

setturi u prodotti
1. Id-definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ imsemmija fl-
Anness VI għandhom japplikaw għas-
setturi jew għall-prodotti li ġejjin:

1. Id-definizzjonijiet, denominazzjonijiet u 
deskrizzjonijiet ta’ bejgħ imsemmija fl-
Anness VI għandhom japplikaw għas-
setturi jew għall-prodotti li ġejjin:

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel; (a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;

(b) nbid; (b) nbid;
(c) laħam taċ-ċanga u vitella; (c) laħam taċ-ċanga u vitella;

(d) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;

(d) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;

(e) laħam tat-tjur; (e) laħam u bajd tat-tjur; 
(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem.

(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem.

2. Id-definizzjonijiet, denominazzjonijiet 
jew deskrizzjonijiet ta’ bejgħ imsemmija 
fl-Anness VI jistgħu jintużaw fl-Unjoni 
biss għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
li jkun konformi mar-rekwiżiti 
korrispondenti stabbiliti f’dak l-Anness.

2. Id-definizzjonijiet, denominazzjonijiet 
jew deskrizzjonijiet ta’ bejgħ imsemmija 
fl-Anness VI jistgħu jintużaw fl-Unjoni 
biss għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
li jkun konformi mar-rekwiżiti 
korrispondenti stabbiliti f’dak l-Anness.

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

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

Or. en
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Emenda 54
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 219, 220

Proposta għal regolament
Artikolu 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61 Artikolu 61
Tolleranza Tolleranza

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

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

Din it-tolleranza stabbilita fuq il-bażi ta’ 
livelli minimi m’għandhiex tibdel il-
karatteristiċi intrinsiċi tal-prodott u 
għandha tapplika biss għall-piż u d-daqs, 
u għal kriterji oħra ta’ natura minuri.
2. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew 
iżommu leġiżlazzjoni nazzjonali 
addizzjonali dwar prodotti koperti minn 
standard ta’ kummerċjalizzazzjoni tal-
Unjoni, sakemm dawn id-dispożizzjonijiet 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment liberu 
tal-oġġetti.

Or. en

(L-ewwel paragrafu fid-dokument com huwa rienumerat fl-emenda)

Emenda 55
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 221-225, 1303, 1306
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Proposta għal regolament
Artikolu 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 62 Artikolu 62
Prattiki enoloġiċi u metodi ta’ analiżi Prattiki enoloġiċi u metodi ta’ analiżi

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

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

L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għal: 

L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għal: 

(a) meraq tal-għeneb u meraq konċentrat 
tal-għeneb; 

(a) meraq tal-għeneb u meraq konċentrat 
tal-għeneb; 

(b) most tal-għeneb u most konċentrat tal-
għeneb maħsubin għat-tħejjija ta’ meraq 
tal-għeneb. 

(b) most tal-għeneb u most konċentrat tal-
għeneb maħsubin għat-tħejjija ta’ meraq 
tal-għeneb. 

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati għandhom 
jintużaw biss biex jiġi żgurat li l-qlib tal-
meraq tal-għeneb f’inbid isir sewwa, u li l-
prodott jiġi ppreservat sewwa u raffinat 
sewwa.

Il-prattiki enoloġiċi awtorizzati għandhom 
jintużaw biss biex jiġi żgurat li l-qlib tal-
meraq tal-għeneb f’inbid isir sewwa, u li l-
prodott jiġi ppreservat sewwa u raffinat 
sewwa.

Il-prodotti elenkati fil-Parti II tal-
Anness VI għandhom jiġu prodotti fl-
Unjoni skont ir-regoli stabbiliti fl-
Anness VII.

Il-prodotti elenkati fil-Parti II tal-
Anness VI għandhom jiġu prodotti fl-
Unjoni skont ir-regoli stabbiliti fl-
Anness VII.

Il-prodotti elenkati fil-Parti II tal-
Anness VI m’għandhomx jitqiegħdu fis-
suq fl-Unjoni fejn:

Il-prodotti elenkati fil-Parti II tal-
Anness VI m’għandhomx jitqiegħdu fis-
suq fl-Unjoni fejn:

(a) ikunu għaddew minn prattiki enoloġiċi 
tal-Unjoni mhux awtorizzati, jew

(a) ikunu għaddew minn prattiki enoloġiċi 
tal-Unjoni mhux awtorizzati, jew

(b) ikunu għaddew minn prattiki enoloġiċi 
nazzjonali mhux awtorizzati, jew

(b) ikunu għaddew minn prattiki enoloġiċi 
nazzjonali mhux awtorizzati, jew

(c) ma jkunux konformi mar-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII.

(c) ma jkunux konformi mar-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII.

Dawn il-prodotti mhux kummerċjabbli 
għandhom jiġu meqruda. Permezz ta’ 
deroga minn din ir-regola, l-Istati Membri 
jistgħu jawtorizzaw l-użu ta’ ċerti prodotti, 
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fejn huma għandhom jiddeterminaw il-
karatteristiċi tagħhom, minn distilleriji 
jew fabbriki tal-ħall jew għal skopijiet 
industrijali, sakemm din l-awtorizzazzjoni 
ma ssirx inċentiv għall-produzzjoni 
permezz ta’ prattiki enoloġiċi mhux 
awtorizzati.

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

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

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

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

(b) tqis il-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem;

(b) tqis il-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem;

(c) tqis li jista’ jkun hemm riskju li 
konsumaturi jiġu żgwidati minħabba l-
aspettattivi u l-perċezzjonijiet tagħhom, 
wara li jkunu kkunsidrati d-disponibbiltà u 
l-fattibbiltà ta’ mezzi informattivi biex 
riskji bħal dawn ikunu esklużi;

(c) tqis li jista’ jkun hemm riskju li 
konsumaturi jiġu żgwidati minħabba l-
perċezzjonijiet stabbiliti sew tal-prodott u 
l-aspettattivi korrispondenti, wara li jkunu 
kkunsidrati d-disponibbiltà u l-fattibbiltà 
ta’ mezzi informattivi li jippermettu li 
riskji bħal dawn ikunu esklużi;

(d) tħalli l-preservazzjoni tal-karatteristiċi 
naturali u essenzjali tal-inbid u ma toħloqx 
bidla sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-
prodott konċernat;

(d) tħalli l-preservazzjoni tal-karatteristiċi 
naturali u essenzjali tal-inbid u ma toħloqx 
bidla sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-
prodott konċernat;

(e) tiżgura livell minimu aċċettabbli ta’ 
kura ambjentali;

(e) tiżgura livell minimu aċċettabbli ta’ 
kura ambjentali;

(f) tħares ir-regoli ġenerali fir-rigward ta’ 
prattiki enoloġiċi u r-regoli stabbiliti fl-
Anness VII.

(f) tħares ir-regoli ġenerali fir-rigward ta’ 
prattiki enoloġiċi u r-regoli stabbiliti fl-
Anness VII.

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

3. Il-metodi msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 59(3) għall-prodotti elenkati fil-
Parti II tal-Anness VI għandhom jiġu 
adottati skont l-Artikolu 43(2) tat-Trattat. 
Dawn il-metodi għandhom ikunu bbażati 
fuq kwalunkwe metodu rilevanti 
rakkomandat u ppubblikat mill-OIV, 
sakemm ma jkunux ineffikaċi jew mhux 
xierqa fid-dawl tal-objettiv persegwit mill-
Unjoni. 
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adottati skont il-proċedura ta’ eżami li 
jirreferi għaliha l-Artikolu 162(2).
Sakemm jiġu adottati dawn ir-regoli, il-
metodi li għandhom jiġu użati għandhom 
ikunu dawk permessi mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Sakemm jiġu adottati dawn id-
dispożizzjonijiet, il-metodi u r-regoli li 
għandhom jiġu użati għandhom ikunu 
dawk permessi mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 56
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 226

Proposta għal regolament
Artikolu 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 65 Artikolu 65
Regoli nazzjonali għal ċerti prodotti u 

setturi
Regoli nazzjonali għal ċerti prodotti u 

setturi
1. Minkejja d-dispożizzjonijiet għall-
Artikolu 59(1), l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw jew iżommu regoli nazzjonali li 
jistabbilixxu livelli differenti tal-kwalità 
għal xaħmijiet li jiddellku. Tali egoli
għandhom jippermettu li dawk il-livelli tal-
kwalità jiġu vvalutati abbażi ta’ kriterji 
relatati partikolarment mal-materja prima 
użata, mal-karatteristiċi organolettiċi tal-
prodotti u mal-istabbiltà fiżika u 
mikrobijoloġika tagħhom.

1. Minkejja d-dispożizzjonijiet għall-
Artikolu 59(1), l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw jew iżommu regoli nazzjonali li 
jistabbilixxu livelli differenti tal-kwalità 
għal xaħmijiet li jiddellku. Tali regoli
għandhom jippermettu li dawk il-livelli tal-
kwalità jiġu vvalutati abbażi ta’ kriterji 
relatati partikolarment mal-materja prima 
użata, mal-karatteristiċi organolettiċi tal-
prodotti u mal-istabbiltà fiżika u 
mikrobijoloġika tagħhom.

Stati Membri li jagħmlu użu mill-għażla 
pprovduta fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jiżguraw li prodotti ta’ Stati 
Membri oħra li jkunu konformi mal-kriterji 
stabbiliti minn dawk ir-regoli nazzjonali 
jkunu jistgħu, b’mod mhux 
diskriminatorju, jużaw termini lipermezz
jiddikjaraw li dawk il-kriterji jkunu qed 
jiġu osservati. 

Stati Membri li jagħmlu użu mill-għażla 
prevista fl-ewwel subparagrafu għandhom 
jiżguraw li prodotti ta’ Stati Membri oħra li 
jkunu konformi mal-kriterji stabbiliti minn 
dawk ir-regoli nazzjonali jkunu jistgħu, 
b’mod mhux diskriminatorju, jużaw 
termini li jiddikjaraw li dawk il-kriterji 
jkunu qed jiġu osservati. 

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw jew 
jipprojbixxu l-użu ta’ ċerti prattiki 

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw jew 
jipprojbixxu l-użu ta’ ċerti prattiki 
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enoloġiċi u jagħmlu regoli aktar strinġenti 
għall-inbejjed awtorizzati skont il-liġijiet 
tal-Unjoni magħmulin fit-territorju 
tagħhom bil-għan li jsaħħu aktar il-
preservazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali 
tal-inbejjed b’denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika 
protetta u tal-inbejjed spumanti u nbejjed 
likuri.

enoloġiċi u jagħmlu regoli aktar strinġenti 
għall-inbejjed awtorizzati skont il-liġijiet 
tal-Unjoni magħmulin fit-territorju 
tagħhom bil-għan li jsaħħu aktar il-
preservazzjoni tal-karatteristiċi essenzjali 
tal-inbejjed b’denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew b’indikazzjoni ġeografika 
protetta u tal-inbejjed spumanti u nbejjed 
likuri.

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

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

4. Filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta u trasparenti, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
billi tispeċifika l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan 
l-Artikolu kif ukoll il-kundizzjonijiet għaż-
żamma, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu tal-prodotti 
miksubin mill-prattiki sperimentali 
msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

4. Filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta u trasparenti, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
billi tispeċifika l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan 
l-Artikolu kif ukoll il-kundizzjonijiet għaż-
żamma, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu tal-prodotti 
miksubin mill-prattiki sperimentali 
msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu.

4a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew 
iżommu l-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni għal setturi jew 
prodotti, sakemm dawn il-miżuri jkunu 
konsistenti mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 57
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 228

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu I – Taqsima 1 – Sottotaqsima 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SOTTOTAQSIMA 3a
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TERMINI RIŻERVATI FAKULTATTIVI
Artikolu 65a

Kamp ta’ Applikazzjoni
Qed tiġi stabbilita skema għat-termini 
riżervati fakultattivi biex il-produtturi tal-
prodotti agrikoli li jkollhom karatteristiċi 
jew attributi ta’ valur miżjuda jkunu 
mgħejjuna biex jikkomunikaw dawn il-
karatteristiċi jew attributi fis-suq intern, u 
b’mod partikolari sabiex jingħata appoġġ 
lil standards speċifiċi tal-
kummerċjalizzazzjoni u
tikkumplimentahom. 

Atikolu 65b
Termini riżervati fakultattivi eżistenti

1. It-termini riżervati fakultattivi koperti 
minn din l-iskema fid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament huma elenkati 
fl-Anness XIId għal dan ir-Regolament, 
flimkien mal-atti li jistabbilixxu t-termini 
kkonċernati u l-kundizzjonijiet tal-użu 
tagħhom.
2. It-termini riżervati fakultattivi 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jibqgħu fis-seħħ, soġġetti għal kwalunkwe 
emenda, sakemm ma jitħassrux skont l-
Artikolu 112c.

Artikolu 65c
Riżervar, emendar u tħassir tat-termini 

riżervati fakultattivi
Sabiex jitqiesu l-aspettattivi tal-
konsumaturi, l-iżviluppi fl-għerf 
xjentifiku u tekniku, il-qagħda tas-suq u l-
iżviluppi fl-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni u fl-istandards 
internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, 
f’konformità mal-Artikolu 160, sabiex:
(a) tirriżerva terminu riżervat fakultattiv 
addizzjonali, filwaqt li tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet tal-użu tiegħu,
(b) temenda l-kundizzjonijiet tal-użu ta’ 
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terminu riżervat fakultattiv, jew
(c) tħassar terminu riżervat fakultattiv.

Artikolu 65d
Termini riżervati fakultattivi addizzjonali

1. Terminu għandu jkun eliġibbli biex 
ikun terminu riżervat fakultattiv 
addizzjonali sakemm jissodisfa l-kriterji li 
ġejjin:
(a) it-terminu jkollu x’jaqsam ma’ 
karatteristika ta’ prodott jew ma’ attribut 
tal-agrikoltura jew tal-ipproċessar u 
jkollu x’jaqsam ma’ standard tal-
kummerċjalizzazzjoni, mill-perspettiva ta’ 
approċċ li jqis kull settur individwalment;
(b) l-użu tat-terminu jżid il-valur tal-
prodott meta mqabbel ma’ prodotti ta’ tip 
simili, u
(c) il-prodott ikun tqiegħed fis-suq bil-
karatteristika jew l-attribut imsemmija fil-
punt (a) identifikati għall-konsumaturi 
f’diversi Stati Membri.
Il-Kummissjoni għandha tqis kwalunkwe 
standard internazzjonali rilevanti u t-
termini riżervati attwali li jeżistu għall-
prodotti jew għas-setturi involuti.
2. Termini fakultattivi li jiddeskrivu l-
kwalitajiet tekniċi ta’ prodott sabiex jiġu 
implimentati standards tal-
kummerċjalizzazzjoni obbligatorji u li 
mhumiex maħsuba biex jinformaw lill-
konsumaturi dwar dawk il-kwalitajiet tal-
prodott ma għandhomx ikunu riżervati 
taħt din l-iskema.
3. Sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċjali 
ta’ ċerti setturi, kif ukoll l-aspettativi tal-
konsumatur, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati, 
f’konformità mal-Artikolu 160 dwar 
regoli dettaljati li jkollhom x’jaqsmu mar-
rekwiżiti għall-ħolqien tat-termini 
riżervati fakultattivi addizzjonali 
msemmijin fil-paragrafu 1.

Artikolu 65e
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Restrizzjonijiet dwar l-użu ta’ termini 
riżervati fakultattivi

1. Terminu riżervat fakultattiv jista’ 
jintuża biss biex jiddeskrivi prodotti li 
jkunu konformi mal-kondizzjonijiet tal-
użu applikabbli.
2. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri adatti biex jiżguraw li t-tikkettar 
ta’ prodott ma joħloq l-ebda konfużjoni 
mat-termini riżervati fakultattivi.
3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 160 fir-rigward tar-regoli dwar l-
użu tat-termini riżervati fakultattivi.

Or. en

Emenda 58
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 227, 1313

Proposta għal regolament
Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 66 Artikolu 66

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

Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet fil-
kummerċ bejn l-Unjoni u ċerti pajjiżi terzi,
il-karattru speċjali ta’ ċerti prodotti 
agrikoli, u l-ħtieġa li jiġi garantit li l-
konsumaturi ma jiġux żgwidati minħabba 
l-perċezzjoni stabbilita tagħhom tal-
prodotti u l-aspettattivi korrispondenti 
tagħhom, jistgħu jiġu adottati miżuri 
skont l-Artikolu 43(2) tat-Trattat biex 
jiddefinixxu  l-kundizzjonijiet li bihom 
prodotti importati jitqiesu li jkollhom livell 
ekwivalenti ta’ konformità mal-istandards 
tal-Unjoni għall-kummerċjalizzazzjoni u li 
jiddeterminaw ir-regoli fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni għal prodotti 
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esportati mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 59
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1316

Proposta għal regolament
Artikolu 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67 Artikolu 67
Dispożizzjonijiet speċjali għall-

importazzjoni ta’ nbid
Dispożizzjonijiet speċjali għall-

importazzjoni ta’ nbid
1. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, id-dispożizzjonijiet fir-rigward ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini u 
indikazzjonijiet ġeografiċi u tikkettar ta’ 
nbid stabbiliti fit-Taqsima 2 ta’ dan il-
Kapitolu u fid-definizzjonijiet, 
denominazzjonijiet u deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ msemmija fl-Artikolu 60 ta’ dan ir-
Regolament, għandhom japplikaw għal 
prodotti importati fl-Unjoni u li jkunu tal-
kodiċijiet NM 2009 61, 2009 69 u 2204.

1. Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor fi 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat, id-dispożizzjonijiet fir-rigward ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini u 
indikazzjonijiet ġeografiċi u tikkettar ta’ 
nbid stabbiliti fit-Taqsima 2 ta’ dan il-
Kapitolu u fid-definizzjonijiet, 
denominazzjonijiet u deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ msemmija fl-Artikolu 60 ta’ dan ir-
Regolament, għandhom japplikaw għal 
prodotti importati fl-Unjoni u li jkunu tal-
kodiċijiet NM 2009 61, 2009 69 u 2204.

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

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

Miżuri ta’ deroga minn dan il-paragrafu 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 
43(2) tat-Trattat.

3. L-importazzjoni tal-prodotti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tkun suġġetta 
għall-preżentazzjoni ta’:

3. L-importazzjoni tal-prodotti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tkun suġġetta 
għall-preżentazzjoni ta’:

(a) ċertifikat li juri konformità mad- (a) ċertifikat li juri konformità mad-
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dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, magħmul minn korp kompetenti u 
inkluż f’lista li għandha ssir pubblika mill-
Kummissjoni fil-pajjiż ta’ oriġini tal-
prodott;

dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafi 1 
u 2, magħmul minn korp kompetenti u 
inkluż f’lista li għandha ssir pubblika mill-
Kummissjoni fil-pajjiż ta’ oriġini tal-
prodott;

(b) rapport ta’ analiżi magħmul minn korp 
jew dipartiment maħtur mill-pajjiż ta’ 
oriġini tal-prodott, jekk il-prodott ikun 
maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem.

(b) rapport ta’ analiżi magħmul minn korp 
jew dipartiment maħtur mill-pajjiż ta’ 
oriġini tal-prodott, jekk il-prodott ikun 
maħsub għall-konsum dirett mill-bniedem.

Or. en

Emenda 60
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 229, 1331

Proposta għal regolament
Artikolu 67a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67a
Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 160 sabiex tistipula:
(a) regoli għall-interpretazzjoni u l-
infurzar tad-definizzjonijeit u d-
deskrizzjonijiet tal-bejgħ ipprovduti fl-
Anness VI;
(b) regoli dwar il-proċeduri nazzjonali 
rigward l-irtirar u l-qerda tal-prodotti tal-
inbid li mhumiex konformi mar-rekwiżiti 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 61
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1318, 1320, 1321
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Proposta għal regolament
Artikolu 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68 Artikolu 68
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

proċedura tal-eżami
Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-

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

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

(a) għall-implimentazzjoni tal-istandard 
ġenerali għall-kummerċjalizzazzjoni;
(b) għall-implimentazzjoni tad-
definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ ipprovduti fl-Anness VI; 
(c) biex issir lista ta’ ħalib u prodotti tal-
ħalib imsemmija fit-tieni paragrafu tal-
punt 5 tal-Parti III tal-Anness VI, u ta’ 
xaħmijiet li jiddellku msemmija fil-punt (a) 
tas-sitt paragrafu tal-Parti VI tal-Anness 
VI, abbażi ta’ listi indikattivi ta’ prodotti li 
l-Istati Membri jqisu li jikkorrispondu fit-
territorju tagħhom għal dawk id-
dispożizzjonijiet u li l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni; 

(c) biex issir lista ta’ ħalib u prodotti tal-
ħalib imsemmija fit-tieni paragrafu tal-
punt 5 tal-Parti III tal-Anness VI, u ta’ 
xaħmijiet li jiddellku msemmija fil-punt (a) 
tas-sitt paragrafu tal-Parti VI tal-Anness 
VI, abbażi ta’ listi indikattivi ta’ prodotti li 
l-Istati Membri jqisu li jikkorrispondu fit-
territorju tagħhom għal dawk id-
dispożizzjonijiet u li l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni; 

(d) għall-implimentazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni skont is-settur 
jew il-prodott, inklużi r-regoli dettaljati 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-metodi ta’ 
analiżi għad-determinazzjoni tal-
kompożizzjoni ta’ prodotti; 

(d) għall-implimentazzjoni tal-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni skont is-settur 
jew il-prodott, inklużi r-regoli dettaljati 
għat-teħid ta’ kampjuni u l-metodi ta’ 
analiżi għad-determinazzjoni tal-
kompożizzjoni ta’ prodotti; 

(e) biex jiġi ddeterminat jekk prodotti 
jkunux għaddew minn proċessi kuntrarji 
għall-prattiki enoloġiċi awtorizzati; 

(e) biex jiġi ddeterminat jekk prodotti 
jkunux għaddew minn proċessi kuntrarji 
għall-prattiki enoloġiċi awtorizzati; 

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

(g) għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 66. (g) għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 66.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en
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Emenda 62
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69 Artikolu 69

Kamp ta’ Applikazzjoni Kamp ta’ Applikazzjoni
1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta’ 
oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u 
termini tradizzjonali stabbiliti f’din it-
Taqsima għandhom japplikaw għall-
prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 
11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VI.

1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta’ 
oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u 
termini tradizzjonali stabbiliti f’din it-
Taqsima għandhom japplikaw għall-
prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 
11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VI.

2. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bbażati fuq:

2. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bbażati fuq:

(a) li jkunu protetti l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-produtturi;

(a) li jkunu protetti l-interessi leġittimi tal-
konsumaturi u tal-produtturi;

(b) li tiġi żgurata l-operazzjoni mingħajr 
diffikultajiet tas-suq intern għall-prodotti 
konċernati; u

(b) li tiġi żgurata l-operazzjoni mingħajr 
diffikultajiet tas-suq intern għall-prodotti 
konċernati; u

(c) li tiġi promossa l-produzzjoni ta’ 
prodotti ta’ kwalità, waqt li jitħallew 
miżuri nazzjonali ta’ politika tal-kwalità.

(c) li tiġi promossa l-produzzjoni ta’ 
prodotti taħt skemi ta’ kwalità, waqt li 
jitħallew miżuri nazzjonali ta’ politika tal-
kwalità.

Or. en

Emenda 63
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 230
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Proposta għal regolament
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 Artikolu 70
Definizzjonijiet Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

1. Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

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

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

(i) il-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodott 
ikunu essenzjalment jew esklussivament 
dovuti għal ambjent ġeografiku partikolari 
bil-fatturi inerenti naturali u umani tiegħu;

(i) il-kwalità u l-karatteristiċi tal-prodott 
ikunu essenzjalment jew esklussivament 
dovuti għal ambjent ġeografiku partikolari 
bil-fatturi inerenti naturali u umani tiegħu;

(ii) l-għeneb li minnu jsir il-prodott jiġi 
esklussivament minn dik iż-żona 
ġeografika;

(ii) l-għeneb li minnu jsir il-prodott jiġi 
esklussivament minn dik iż-żona 
ġeografika;

(iii) il-produzzjoni ssir f’dik iż-żona 
ġeografika; u

(iii) il-produzzjoni ssir f’dik iż-żona 
ġeografika; u

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

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

(b) “indikazzjoni ġeografika” għandha 
tfisser indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, 
post speċifiku jew, f’każijiet eċċezzjonali u 
ġustifikabbli kif xieraq, pajjiż, użata biex 
tiddeskrivi prodott imsemmi fl-
Artikolu 69(1) li jkun konformi mar-
rekwiżiti li ġejjin:

(b) “indikazzjoni ġeografika” għandha 
tfisser indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, 
post speċifiku jew, f’każijiet eċċezzjonali u 
ġustifikabbli kif xieraq, pajjiż, użata biex 
tiddeskrivi prodott imsemmi fl-
Artikolu 69(1) li jkun konformi mar-
rekwiżiti li ġejjin:

(i) ikollu kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiċi oħra speċifiċi attribwibbli lil 
dik l-oriġini ġeografika;

(i) ikollu kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiċi oħra speċifiċi attribwibbli lil 
dik l-oriġini ġeografika;

(ii) tal-anqas 85 % tal-għeneb użat għall-
produzzjoni tiegħu jiġi esklussivament 
minn dik iż-żona ġeografika;

(ii) tal-anqas 85 % tal-għeneb użat għall-
produzzjoni tiegħu jiġi esklussivament 
minn dik iż-żona ġeografika;

(iii) il-produzzjoni ssir f’dik iż-żona 
ġeografika; u

(iii) il-produzzjoni ssir f’dik iż-żona 
ġeografika; u

(iv) jinkiseb minn varjetajiet ta’ dwieli ta’ (iv) jinkiseb minn varjetajiet ta’ dwieli ta’ 
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Vitis vinifera jew minn inkroċju bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħra tal-
ġenus Vitis.

Vitis vinifera jew minn inkroċju bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħra tal-
ġenus Vitis.

1a. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punti (a)(iii) u (b)(iii) tal-paragrafu 1, 
“produzzjoni” għandha tkopri l-
operazzjonijiet kollha involuti, mill-ħsad 
tal-għeneb sat-tmiem tal-proċess tal-
produzzjoni tal-inbid, ħlief għal 
kwalunkwe proċess li jiġi wara l-
produzzjoni.
Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-punt 
(b)(ii) tal-paragrafu 1, il-porzjon massimu 
tal-għeneb ta’ 15 %, li jista’ joriġina minn 
barra ż-żona ġeografika demarkata 
għandu jiġi mill-Istat Membru jew mill-
pajjiż terz li fih tkun tinsab iż-żona 
demarkata.
B’deroga mill-punti a) (iii) u b) (iii) tal-
paragrafu 1, u suġġett li l-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott iddefinit fl-Artikolu 71(2) 
jistipulah, prodott li b’denominazzjoni 
protetta tal-oriġini jew b’indikazzjoni 
ġeografika protetta jista’ jiġi pproċessat 
f’inbid:
(a) f’żona li tkun qiegħda viċin sew taż-
żona ddemarkata kkonċernata; 
(b) f’żona li tkun tinsab fl-istess unità 
amministrattiva jew f’unità 
amministrattiva viċina, kif definit mil-liġi 
nazzjonali; 
(c) fil-każ ta’ denominazzjoni ta’ oriġini 
transfruntiera jew indikazzjoni ġeografika 
transfruntiera, jew fil-każ fejn ikun jeżisti 
ftehim dwar il-miżuri ta’ kontroll bejn 
żewġ Stati Membri jew aktar jew bejn Stat 
Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 
wieħed jew aktar, f’żona li tkun tinsab 
qrib sew taż-żona ddemarkata inkwistjoni. 
B’deroga mill-punt (a)(iii) tal-paragrafu 1 
u mit-tielet subparagafu ta’ dan il-
paragrafu, u bil-kundizzjoni li l-
ispeċifikazzjoni tal-prodott stipulata fl-
Artikolu 71(2) tkun tipprovdi dan, prodott 
jista’ jiġi pproċessat f’inbid spumanti jew 
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f’inbid semifrizzanti b’denominazzjoni 
protetta tal-oriġini lil hinn miż-żona li 
tkun tinsab immedjatament viċin taż-żona 
ddemarkata inkwistjoni jekk din il-
prattika kienet tintuża qabel l-
1 ta’ Marzu 1986.

2. Ċerti ismijiet tradizzjonalment użati 
għandhom jikkostitwixxu denominazzjoni 
ta’ oriġini fejn huma:

2. Ċerti ismijiet tradizzjonalment użati 
għandhom jikkostitwixxu denominazzjoni 
ta’ oriġini fejn huma:

(a) jiddenominaw inbid; (a) jiddenominaw inbid;

(b) jirreferu għal isem ġeografiku; (b) jirreferu għal isem ġeografiku;
(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija fil-
punti (i) sa (iv) tal-paragrafu 1(a); u

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija fil-
punti (i) sa (iv) tal-paragrafu 1(a); u

(d) jgħaddu mill-proċedura li ttihom 
protezzjoni għal denominazzjonijiet ta’ 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi 
stabbilita f’din is-Subtaqsima.

(d) jgħaddu mill-proċedura li ttihom 
protezzjoni għal denominazzjonijiet ta’ 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi 
stabbilita f’din is-Subtaqsima.

3. Id-denominazzjonijiet ta’ oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi, inklużi dawk 
relatati ma’ żoni ġeografiċi f’pajjiżi terzi, 
għandhom ikunu eliġibbli għal protezzjoni 
fl-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti f’din is-
Subtaqsima.

3. Id-denominazzjonijiet ta’ oriġini u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi, inklużi dawk 
relatati ma’ żoni ġeografiċi f’pajjiżi terzi, 
għandhom ikunu eliġibbli għal protezzjoni 
fl-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti f’din is-
Subtaqsima.

Or. en

Emenda 64
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1346, 1348

Proposta għal regolament
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 Artikolu 71
Applikazzjonijiet għal protezzjoni Applikazzjonijiet għal protezzjoni

1. L-applikazzjonijiet għal protezzjoni ta’ 
ismijiet bħala denominazzjonijiet ta’ 
oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
għandhom jinkludu fajl tekniku li jkun fih:

1. L-applikazzjonijiet għal protezzjoni ta’ 
ismijiet bħala denominazzjonijiet ta’ 
oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
għandhom jinkludu fajl tekniku li jkun fih:

(a) l-isem li għandu jiġi protett; (a) l-isem li għandu jiġi protett;
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(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant; (b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;
(c) speċifikazzjoni ta’ prodott kif imsemmi 
fil-paragrafu 2; u

(c) speċifikazzjoni ta’ prodott kif imsemmi 
fil-paragrafu 2; u

(d) dokument wieħed li jiġbor fil-qosor l-
ispeċifikazzjoni ta’ prodott imsemmija fil-
paragrafu 2.

(d) dokument wieħed li jiġbor fil-qosor l-
ispeċifikazzjoni ta’ prodott imsemmi fil-
paragrafu 2.

2. L-ispeċifikazzjoni ta’ prodott għandha 
tgħin lill-partijiet interessati biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-
produzzjoni tad-denominazzjoni ta’ oriġini 
jew tal-indikazzjoni ġeografika.

2. L-ispeċifikazzjoni ta’ prodott għandha 
tgħin lill-partijiet interessati biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-
produzzjoni tad-denominazzjoni ta’ oriġini 
jew tal-indikazzjoni ġeografika.

Din l-ispeċifikazzjoni tal-prodott għandha 
tal-anqas tikkonsisti minn:
(a) l-isem li għandu jiġi protett;
(b) deskrizzjoni tal-inbid (inbejjed) u, 
b’mod partikolari;
(i) għal inbejjed b’denominazzjoni tal-
oriġini, il-karatteristiċi analitiċi u 
organolettiċi prinċipali tiegħu;
(ii) għal inbejjed b’indikazzjoni 
ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi 
prinċipali tiegħu kif ukoll valutazzjoni jew 
indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi 
tiegħu;
(c) fejn ikun applikabbli, l-prattiki 
enoloġiċi speċifiċi użati fil-produzzjoni 
tal-inbid (inbejjed) kif ukoll ir-
restrizzjonijiet rilevanti dwar il-
produzzjoni tal-inbid (inbejjed);
(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika 
kkonċernata;
(e) il-qligħ massiu għal kull ettaru;
(f) indikazzjoni tal-varjetà jew tal-
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid li 
minnhom jinkiseb l-inbid (jew jinkisbu l-
inbejjed);
(g) id-dettalji li jag]tu prova li r-rekwiżiti 
msemmija fl-Artikolu 70(1)(a) jew, kif 
ikun il-każ, fl-Artikolu 70(1)(b)(i), ikunu 
ġew imħarsa;
(h) kwalunkwe rekwiżit applikabbli dwar 
il-produzzjoni tal-prodott b’DPO jew IĠP 
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stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew 
f’dik nazzjonali jew, fejn ikun previst mill-
Istati Membri, minn organizzazzjoni li 
tamministra d-denominazzjoni protetta 
tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika 
protetta;
(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew 
tal-korpi li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott u tal-
kompiti speċifiċ tagħhom.
Ir-rekwiżiti msemmija fil-punt (h) tat-tieni 
subparagrafu għandhom ikunu oġġettivi, 
mhux diskriminatorji u kompatibbli mal-
liġi tal-Unjoni.

3. Fejn applikazzjoni għal protezzjoni tkun 
dwar żona ġeografika f’pajjiż terz, b’żieda 
mal-elementi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
din l-applikazzjoni għandha tinkludi prova 
li l-isem konċernat huwa protett fil-pajjiż 
ta’ oriġini tiegħu.

3. Fejn applikazzjoni għal protezzjoni tkun 
dwar żona ġeografika f’pajjiż terz, b’żieda 
mal-elementi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
din l-applikazzjoni għandha tinkludi prova 
li l-isem konċernat huwa protett fil-pajjiż 
ta’ oriġini tiegħu.

Or. en

Emenda 65
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1351, 1353, 1356

Proposta għal regolament
Artikolu 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73 Artikolu 73
Proċedura nazzjonali preliminari Proċedura nazzjonali preliminari

1. Applikazzjonijiet għal protezzjoni ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika kif imsemmi fl-
Artikolu 71 għal inbejjed li joriġinaw fl-
Unjoni, għandhom ikunu suġġetti għal 
proċedura nazzjonali preliminari.

1. Applikazzjonijiet għal protezzjoni ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika kif imsemmi fl-
Artikolu 71 għal inbejjed li joriġinaw fl-
Unjoni, għandhom ikunu suġġetti għal 
proċedura nazzjonali preliminari.

1a. L-applikazzjoni għall-protezzjoni 
għandha tintbagħat lill-Istat Membru li 
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fit-territorju tiegħu toriġina d-
denominazzjoni ta’ oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika.
L-Istat Membru għandu jeżamina l-
applikazzjoni għal protezzjoni sabiex 
jivverifika jekk tilħaqx il-kundizzjonijiet 
stipulati f’din is-Sottotaqsima.
L-Istat Membru għandu jiżgura l-
pubblikazzjoni xierqa fil-livell nazzjonali 
tal-applikazzjoni u jipprovdi għal perjodu 
ta’ mill-anqas xahrejn mid-data ta’ 
pubblikazzjoni fejn jistgħu jitressqu 
obbligi bil-miktub għall-protezzjoni 
proposta. Dawn l-oġġezzjonijiet 
għandhom fl-għamla ta’ dikjarazzjoni 
debitament sostanzjata u jistgħu jsiru 
minn kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li tkun tgħix jew stabbilita fit-
territorju tal-Istat Membru, li jkollha 
interess leġittimu.

2. Jekk l-Istat Membru jqis li d-
denominazzjoni ta’ oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika ma tissodisfax ir-
rekwiżiti jew tkun inkompatibbli mad-dritt 
tal-Unjoni , huwa għandu jiċħad l-
applikazzjoni.

2. Jekk l-Istat Membru jqis li d-
denominazzjoni ta’ oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika ma tikkonformax 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-
Sottotaqsima jew tkun inkompatibbli mad-
dritt tal-Unjoni , huwa għandu jiċħad l-
applikazzjoni.

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

3. Jekk l-Istat Membru jqis li l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-
Sottotaqsima huma mħarsa, huwa 
għandu:

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

Or. en

Emenda 66
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 231, 232

Proposta għal regolament
Artikolu 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 79 Artikolu 79
Relazzjonijiet ma’ trademarks Relazzjonijiet ma’ trademarks 

1. Fejn denominazzjoni ta’ oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika tkun protetta skont 
dan ir-Regolament, ir-reġistrazzjoni ta’ 
trademark li li l-użu tagħha jaqa’ taħt l-
Artikolu 80(2) u li jkollha rabta ma’ 
prodott ta’ waħda mill-kategoriji elenkati 
fil-Parti II tal-Anness VI, għandha tiġi 
rrifjutata jekk l-applikazzjoni għal 
reġistrazzjoni tad-trademark tintbagħat 
wara d-data li fiha tkun intbagħtet l-
applikazzjoni għall-protezzjoni tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika lill-Kummissjoni u 
d-denominazzjoni ta’ oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika tiġi 
sussegwentement protetta.

1. Ir-reġistrazzjoni ta’ trademark li tinkludi 
denominazzjoni ta’ oriġini protetta jew 
indikazzjoni ġeografika protetta skont dan 
ir-Regolament, jew li tkun magħmula 
minn tali denominazzjoni jew 
indikazzjoni, li l-użu tagħha jaqa’ taħt l-
Artikolu 80(2) u li jkollha rabta ma’ 
prodott ta’ waħda mill-kategoriji elenkati 
fil-Parti II tal-Anness VI, għandha tiġi 
rrifjutata jekk l-applikazzjoni għal 
reġistrazzjoni tat-trademark tintbagħat 
wara d-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni għall-protezzjoni tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika lill-Kummissjoni u 
d-denominazzjoni ta’ oriġini jew l-
indikazzjoni ġeografika tiġi 
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sussegwentement protetta.
Trademarks reġistrati bi ksur tal-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu invalidati.

Trademarks reġistrati bi ksur tal-ewwel 
subparagrafu għandhom jiġu invalidati.

2. Bla preġudizzju għall-Artikolu 78(2), 
trademark li l-użu tagħha jkun skont l-
Artikolu 80(2), li tkun saret applikazzjoni 
għaliha u li tkun irreġistrata jew stabbilita 
bl-użu, jekk dik il-possibbiltà tkun 
ipprovduta mil-leġiżlazzjoni konċernata, 
fit-territorju tal-Unjoni qabel id-data li fiha 
l-applikazzjoni għal protezzjoni tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika tintbagħat lill-
Kummissjoni, tista’ tkompli tintuża u 
tiġġedded minkejja l-protezzjoni ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika, bil-kundizzjoni li 
ma jkunux jeżistu raġunijiet għall-
invalidità jew ir-revoka tad-trademark
skont id-Direttiva 2008/95/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati 
l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade 
marks jew bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 dwar it-
trade mark Komunitarja.

2. Bla preġudizzju għall-Artikolu 78(2), 
trademark li l-użu tagħha jkun skont l-
Artikolu 80(2), li tkun ġiet depożitata, 
irreġistrata jew miksuba bl-użu bona fide, 
jekk dik il-possibbiltà tkun ipprovduta mil-
leġiżlazzjoni konċernata, fit-territorju tal-
Unjoni jew qabel id-data li fiha l-
applikazzjoni għal protezzjoni tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew għall-
indikazzjoni ġeografika fil-pajjiż tal-
oriġini, jew qabel l-1 ta’ Jannar 1996, tista’ 
tkompli tintuża minkejja l-protezzjoni ta’ 
denominazzjoni ta’ oriġini jew ta’ 
indikazzjoni ġeografika, bil-kundizzjoni li 
ma jkunux jeżistu raġunijiet għall-
invalidità jew ir-revoka tat-trademark
skont id-Direttiva 2008/95/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati 
l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade 
marks jew bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 dwar it-
trademark Komunitarja. 

F’każijiet bħal dawn l-użu tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika għandu jkun 
permess flimkien mat-trademarks rilevanti.

F’każijiet bħal dawn l-użu tad-
denominazzjoni ta’ oriġini jew tal-
indikazzjoni ġeografika għandu jkun 
permess flimkien mat-trademarks rilevanti.

Or. en

Emenda 67
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissotitwixxi l-Emendi 1365, 1366, 1370, 1372 

Proposta għal regolament
Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82 Artikolu 82

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

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

B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jew il-pajjiżi terzi kkonċernati, 
jew l-awtorità kompetenti tagħhom, 
jistgħu japplikaw għall-approvazzjoni ta’ 
emenda għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
ta’ ismijiet protetti eżistenti ta’ nbejjed 
skont l-Artikolu 84(1). 
1a. Meta l-emenda proposta tinvolvi 
waħda jew aktar emendi fid-dokument 
uniku msemmi fl-Artikolu 71(1)(d), l-
Artikoli 73 sa 76 għandhom japplikaw 
mutatis mutandis għall-applikazzjoni tal-
emenda. Madankollu, jekk l-emenda 
proposta tkun waħda minuri biss, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-applikazzjoni mingħajr ma 
ssegwi l-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 74(2) u fl-Artikolu 75 u, fil-każ li 
tiġi approvata, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika l-elementi msemmija fl-
Artikolu 74(3). Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).
1b. Fejn l-emenda proposta ma tinvolvi l-
ebda bidla fid-dokument uniku, 
għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) meta ż-żona ġeografika kkonċernata 
tkun fi Stat Membru partikolari, dak l-
Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar l-
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emenda u, fil-każ ta’ approvazzjoni, 
għandu jippubblika l-ispeċifikazzjoni tal-
prodott emendata u jinforma lill-
Kummissjoni dwar l-emendi approvati u 
r-raġunijiet għalihom;
(b) fejn iż-żona ġeografika kkonċernata 
tkun f’pajjiż terz, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddeċiedi jekk 
tapprovax l-emenda proposta. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 68
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 234

Proposta għal regolament
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84 Artikolu 84
Ismijiet ta’ nbejjed eżistenti protetti Ismijiet ta’ nbejjed eżistenti protetti

1. Ismijiet ta’ nbejjed, li jkunu protetti 
skont l-Artikoli 51 u 54 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 u l-
Artikolu 28 tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 753/2002, 
għandhom ikunu protetti awtomatikament 
skont dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel lista tagħhom fir-reġistru 
msemmi fl-Artikolu 81 ta’ dan ir-
Regolament.

1. Ismijiet ta’ nbejjed, imsemmija fl-
Artikoli 51 u 54 tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1493/1999 u l-Artikolu 28 tar-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 753/2002, għandhom ikunu protetti 
awtomatikament skont dan ir-Regolament. 
Il-Kummissjoni għandha tagħmel lista 
tagħhom fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 81 ta’ dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-pass 
formali korrispondenti li tneħħi ismijiet
ta’ nbejjed li għalihom japplika l-
Artikolu 191(3) tar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] mir-reġistru 
msemmi fl-Artikolu 81 permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni.

2. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jneħħu l-ismijiet ta’ 
nbejjed li għalihom japplika l-
Artikolu 118s(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 mir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 81. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
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adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

3. L-Artikolu 83 m’għandux japplika għal 
ismijiet protetti eżistenti tal-inbejjed 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

3. L-Artikolu 83 m’għandux japplika għal 
ismijiet protetti eżistenti tal-inbejjed 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
tista’, fuq inizjattiva proprja, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tħassar il-protezzjoni ta’ ismijiet eżistenti 
protetti ta’ nbejjed imsemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk dawn 
ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 70.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
tista’, fuq inizjattiva proprja, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li 
tħassar il-protezzjoni ta’ ismijiet eżistenti 
protetti ta’ nbejjed imsemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk dawn 
ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 70.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2).

4. Għall-Kroazja, l-ismijiet tal-inbejjed 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea għandhom ikunu protetti skont
dan ir-Regolament, soġġett għal eżitu 
favorevoli tal-proċedura ta’ oġġezzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel lista 
tagħhom fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 81.

4. Għall-Kroazja, l-ismijiet tal-inbejjed 
ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea għandhom ikunu protetti skont 
dan ir-Regolament, soġġett għal eżitu 
favorevoli tal-proċedura ta’ oġġezzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel lista 
tagħhom fir-reġistru msemmi fl-
Artikolu 81.

Or. en

(It-test tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq COM (2012) 535)

Emenda 69
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 236, 237, 1377, 1383, 1388, 1390

Proposta għal regolament
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86 Artikolu 86

Setgħat delegati Setgħat delegati
1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għal miżuri elenkati fil-

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tipprovdi għal miżuri elenkati fil-



AM\915996MT.doc 101/139 PE497.939v01-00

MT

paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu. paragrafi 2 sa 5 ta’ dan l-Artikolu.
2. Filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-
produzzjoni fiż-żona ġeografika 
demarkata, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati, tadotta:

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

(a) il-prinċipji għad-demarkazzjoni taż-
żona ġeografika, u

(a) id-dettalji addizzjonali għad-
demarkazzjoni taż-żona ġeografika, u 

(b) id-definizzjonijiet, ir-restrizzjonijiet u 
d-derogi fir-rigward tal-produzzjoni fiż-
żona ġeografika demarkata.

(b) ir-restrizzjonijiet u d-derogi fir-rigward 
tal-produzzjoni fiż-żona ġeografika 
demarkata.

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

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

4. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi ta’ 
produtturi jew ta’ operaturi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar:

4. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu żgurati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi ta’ 
produtturi jew ta’ operaturi, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta regoli dwar:

(a) l-elementi tal-ispeċifikazzjoni ta’ 
prodott;
(b) it-tip ta’ applikant li jista’ japplika 
għall-protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ 
oriġini jew ta’ indikazzjoni ġeografika;

(b) it-tip ta’ applikant li jista’ japplika 
għall-protezzjoni ta’ denominazzjoni ta’ 
oriġini jew ta’ indikazzjoni ġeografika;

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

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

(d) il-kundizzjonijiet applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;

(d) il-kundizzjonijiet applikabbli għal 
applikazzjonijiet transkonfinali;

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

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

(f) id-data li minnha protezzjoni jew 
emenda għal protezzjoni għandha tapplika;

(f) id-data li minnha protezzjoni jew 
emenda għal protezzjoni għandha tapplika;

(g) il-kundizzjonijiet relatati ma’ emendi (g) il-kundizzjonijiet relatati ma’ emendi 
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għal speċifikazzjonijiet ta’ prodotti. għal speċifikazzjonijiet ta’ prodotti u l-
kundizzjonijiet li taħthom emenda 
għandha tiġi kkunsidrata skont it-tifsira 
tal-Artikolu 82(1a).

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

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

6. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li 
operaturi ekonomiċi u awtoritajiet 
kompetenti ma jigux ippreġudikati bl-
applikazzjoni ta’ din is-Subtaqsima fir-
rigward ta’ ismijiet ta’ nbejjed li ngħataw 
protezzjoni qabel l-1 ta’ Awwissu 2009 jew 
li għalihom kienet saret applikazzjoni 
għal protezzjoni qabel dik id-data, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tadotta dispożizzjonijiet 
tranżizzjonali fir-rigward ta’:
(a) ismijiet ta’ nbejjed rikonoxxuti mill-
Istati Membri bħala denominazzjonijiet 
ta’ oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
sal-1 ta’ Awwissu 2009 u ismijiet ta’ 
nbejjed li għalihom kienet saret 
applikazzjoni għal protezzjoni qabel dik 
id-data;
(b) il-proċedura nazzjonali preliminari;
(c) l-inbejjed imqiegħdin fis-suq jew 
b’tikketta qabel data speċifika; u
(d) emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ta’ 
prodotti.

Or. en

Emenda 70
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 245
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Proposta għal regolament
Artikolu 100a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100a
Tul ta’ żmien

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

Or. en

Emenda 71
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 246

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1
MIŻURI SPEĊIFIĊI

Or. en

Emenda 72
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostiwixxi l-Emendi 246, 249-253, 1428

Proposta għal regolament
Artikolu 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101 Artikolu 101

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

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

jkabbru l-pitravi u l-kannamiela jew, 
f’isimhom, organizzazzjonijiet li 
jappartjenu fihom, u impriżi taz-zokkor fl-
Unjoni, jew, f’isimhom, l-
organizzazzjonijiet li jappartjenu fihom.

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

2a. Fil-kuntratti ta’ konsenja, għandha 
ssir distinzjoni dwar jekk il-kwantitajiet 
taz-zokkor li għandhom ikunu 
mmanifatturati mill-pitravi jkunux:
(a) zokkor tal-kwota; jew
(b) zokkor barra mill-kwota.
2b. Kull impriża taz-zokkor għandha 
tagħti lill-Istat Membru li fih tipproduċi z-
zokkor l-informazzjoni li ġejja:
(a) il-kwantitajiet ta’ pitravi msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 2a, li għalihom 
huma kkonkludew kuntratti ta’ konsenja 
ta’ qabel iż-żriegħ u l-kontenut taz-zokkor 
li fuqu huma bbażati dawk il-kuntratti;
(b) il-qligħ stmat korrispondenti.
L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu 
informazzjoni addizzjonali.
2c. L-impriżi taz-zokkor li ma ffirmawx 
kuntratti ta’ konsenja ta’ qabel iż-żriegħ 
bil-prezz minimu għall-pitravi tal-kwota 
kif ipprovdut fl-Artikolu 101g, għal 
kwantità ta’ pitravi li tkun daqs iz-zokkor 
li għalih għandhom kwota, aġġustata, 
skont il-każ, bil-koeffiċjent għall-irtirar 
preventiv stabbilit skont l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 101d(2), jeħtieġ 
li jħallsu mill-inqas il-prezz minimu għall-
pitravi tal-kwota għall-pitravi kollu li 
huma jipproċessaw f’zokkor.
2d. Suġġetti għall-approvazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, ftehimiet 
interprofessjonali fi ħdan il-qasam jistgħu 
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jidderogaw mill-paragrafi 2a, 2b u 2c.
2e. Jekk ma jkun jeżisti ebda ftehim fi 
ħdan il-qasam, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jieħu l-passi meħtieġa 
li jkunu kompatibbli ma’ dan ir-
Regolament sabiex iħares l-interessi tal-
partijiet ikkonċernati.

Or. en

Emenda 73
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 254

Proposta għal regolament
Artikolu 101a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101a
Ir-rappurtar tal-prezzijiet fis-suq taz-

zokkor
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżaminazzjoni stipulata fl-
Artikolu 162(2), tintroduċi sistema ta’ 
rappurtar dwar il-prezzijiet fis-suq taz-
zokkor, li tinkludi arranġamenti għall-
ippubblikar tal-livelli tal-prezzijiet għal 
dan is-suq.
Is-sistema għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni mibgħuta minn impriżi li 
jipproduċu z-zokkor abjad jew minn 
operaturi oħrajn involuti fil-kummerċ taz-
zokkor. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
ttrattata b’mod kunfidenzjali.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
informazzjoni ppubblikata ma 
tippermettix l-identifikazzjoni tal-prezzijiet 
tal-impriżi jew tal-operaturi individwali.

Or. en
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Emenda 74
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 255

Proposta għal regolament
Artikolu 101b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101b
Imposta fuq il-produzzjoni

1. Titħallas imposta fuq il-produzzjoni fuq 
il-kwota taz-zokkor, il-kwota tal-
isoglukożju u l-kwota tal-ġulepp tal-
inulina mogħtija ta’ impriżi li jipproduċu 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-
inulina, kif imxsemmi fl-Artikolu 101h(2), 
kif ukoll fuq il-kwantitajiet barra mill-
kwota stipulati fl-Artikolu 101l(1)(e).
2. L-imposta fuq il-produzzjoni għandha 
tkun stabbilita għall-ammont ta’ 
EUR 12.00 għal kull tunnellata taz-
zokkor tal-kwota u tal-ġulepp tal-inulina 
tal-kwota. Għall-isoglukożju, l-imposta 
fuq il-produzzjoni għandha tkun stabbilita 
għal 50 % tal-imposta applikabbli għaz-
zokkor.
3. L-imposta totali fuq il-produzzjoni 
mħallsa skont il-paragrafu 1 għandha 
tkun imposta mill-Istat Membru fuq l-
impriżi fit-territorju tiegħu skont il-kwota 
miżmuma matul is-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni kkonċernata.
Il-ħlasijiet għandhom isiru mill-impriżi sa 
mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Frar tas-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni rilevanti.
4. L-impriżi taz-zokkor u tal-ġulepp tal-
inulina tal-Unjoni jistgħu jeħtieġu lil 
dawk li jkabbru l-pitravi jew il-kannamieli 
jew lill-fornituri taċ-ċikwejra jħallsu sa 
50 % mill-imposta fuq il-produzzjoni 
kkonċernata.
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Or. en

Emenda 75
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 256

Proposta għal regolament
Artikolu 101c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101c
Rifużjoni tal-produzzjoni

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

Or. en

Emenda 76
Michel Dantin
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Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1448

Proposta għal regolament
Artikolu 101d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101d
Irtirar taz-zokkor

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

Or. en

Emenda 77
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1476

Proposta għal regolament
Artikolu 101 da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101da
Mekkaniżmu ta’ ġestjoni tas-suq 

temporanju
Mingħajr preġudizzju għall-ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat u 
sal-aħħar tas-sistema tal-kwoti, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tattiva mekkaniżmu 
temporanju ta’ ġestjoni tas-suq sabiex 
tindirizza żbilanċi severi fis-suq, li jagħtu 
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bidu għall-miżuri li ġejjin:
- jirrilaxxaw zokkor ta’ barra mill-kwota 
fis-suq intern, billi jiġu applikati l-istess 
kundizzjonijiet bħaz-zokkor tal-kwota, kif 
deskritt fl-Artikolu 101l(1)(e); 
- u notevolment meta d-dejta tal-
Kummissjoni Ewropea għaz-zokkor l-
abjad u dak mhux ipproċessat importat 
tilħaq livell taħt it-3 miljun tunnellata 
għas-sena tas-suq, is-sospensjoni tad-dazji 
fuq l-importazzjoni, kif deskritt fl-
Artikolu 130b.

Or. en

Emenda 78
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 258

Proposta għal regolament
Artikolu 101e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101e
Setgħat delegati

Sabiex tqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-
settur taz-zokkor u sabiex tiżgura li l-
interessi tal-partijiet kollha jkunu tqiesu 
kif xieraq, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti delegati adottati skont l-
Artikolu 160, tintroduċi regoli dwar:
(a) il-kuntratti ta’ konsenja u t-termini ta’ 
xiri kif imsemmi fl-Artikolu 101(1);
(b) il-kriterji li l-impriżi taz-zokkor 
għandhom japplikaw meta jallokaw, fost 
il-bejjiegħa tal-pitravi, il-kwantitajiet ta’ 
pitravi li għandhom jiġu koperti mill-
kuntratti ta’ konsenja ta’ qabel iż-żrigħ 
kif imsemmi fl-Artikolu 101(2b).
(c) il-mekkaniżmu temporanju ta’ ġestjoni 
tas-suq imsemmi fl-Artikolu 101da, abbażi 
tal-bilanċ imbassar tal-provvista.
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Or. en

Emenda 79
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 259

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu II – Taqsima 1 – subtaqsima 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

SUBTAQSIMA 1a
SISTEMA TA’ 

REGOLAMENTAZZJONI TAL-
PRODUZZJONI

Or. en

Emenda 80
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 260

Proposta għal regolament
Artikolu 101f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101f
Kwoti fis-settur taz-zokkor

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

Or. en
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Emenda 81
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 261

Proposta għal regolament
Artikolu 101g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101g
Prezz minimu tal-pitravi

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

Emenda 82
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 262

Proposta għal regolament
Artikolu 101h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101h
Allokazzjoni ta’ kwoti

1. Il-kwoti għall-produzzjoni ta’ zokkor, 
isoglukożju u ġulepp tal-inulina fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali huma stabbiliti fl-
Anness IIIb.
Permezz ta’ deroga mis-subparagrafu 1, 
il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati mingħajr l-
applikazzjoni tal-Artikolu 162(2) jew (3) u 
fuq talba tal-Istati Membri kkonċernati, 
talloka kwoti lill-Istati Membri li, skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 320/2006, ċedew il-kwota kollha 
tagħhom. Għall-finijiet ta’ dan is-
subparagrafu, fil-valutazzjoni ta’ talba ta’ 
Stat Membru, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tqis il-kwoti allokati lill-impriżi 
li jinsabu fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
tal-Unjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
li hija stabbilita fit-territorju tagħha u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
Għal kull impriża, il-kwota allokata 
għandha tkun ugwali għall-kwota taħt ir-
Regolament (KE) Nru 513/2010 li ġiet 
allokata lill-impriża għas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2010/2011.
3. Fil-każ ta’ allokazzjoni ta’ kwoti lil 
impriża taz-zokkor li għandha aktar minn 
unità waħda tal-produzzjoni, l-Istati 
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Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu bħala meħtieġa sabiex jitqiesu 
kif dovut l-interessi ta’ dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamieli.

Or. en

Emenda 83
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 263

Proposta għal regolament
Artikolu 101i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101i
Impriżi approvati

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

Or. en

Emenda 84
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 264

Proposta għal regolament
Artikolu 101j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101j
Aġġustament tal-kwoti nazzjonali

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

Or. en

Emenda 85
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 265

Proposta għal regolament
Artikolu 101k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101k
Riallokazzjoni tal-kwoti nazzjonali u t-

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

Or. en

Emenda 86
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 266

Proposta għal regolament
Artikolu 101l (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101l
Produzzjoni barra mill-kwota

1. Iz-zokkor, l-isoglukożju jew il-ġulepp 
tal-inulina prodotti matul sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jaqbżu l-kwota 
msemmija fl-Artikolu 101h jistgħu:
(a) jintużaw għall-ipproċessar ta’ ċerti 
prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 101m;
(b) jinġarru ’l quddiem għall-produzzjoni 
tal-kwota tas-sena ta’ 
kummeċjalizzazzjoni ta’ wara, skont l-
Artikolu 101n;
(c) jintużaw għal reġim speċifiku ta’ 
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provvista għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
skont [il-Kapitolu III tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [li qabel 
kien ir-Regolament (KE) Nru 247/2006];
(d) jiġu esportati fil-limitu kwantitattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, filwaqt li 
jitħarsu l-impenji li jirriżultaw minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 
tat-Trattat; jew
(e) jiġu rilaxxati fis-suq intern, 
f’konformità mal-mekkaniżmu deskritt fl-
Artikolu 101da, billi jiġu applikati l-istess 
kundizzjonijiet bħal fil-każ taz-zokkor tal-
kwota, għall-finijiet ta’ aġġustament tal-
provvista skont it-talba, fil-kwantitajiet u 
suġġetti għat-termini determinati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
adottati skont l-Artikolu 101p(6) u l-
Artikolu 101e(c) u fuq il-bażi tal-bilanċ 
imbassar tal-provvista. 
Il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jiġu implimentati qabel ma 
jinbdew il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra x-
xkiel fis-suq imsemmija fl-
Artikolu 154 (1). 
Kwantitajiet oħrajn għandhom ikunu 
soġġetti għall-imposta fuq l-ammont 
żejjed imsemmija fl-Artikolu 101o.
2. L-atti ta’ implimentazzjoni skont dan l-
Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 87
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 267
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Proposta għal regolament
Artikolu 101m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101m
Zokkor industrijali

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

Or. en
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Emenda 88
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 268

Proposta għal regolament
Artikolu 101n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 89
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 269

Proposta għal regolament
Artikolu 101o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101o
Imposta għaż-żejjed

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

Or. en

Emenda 90
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 270

Proposta għal regolament
Artikolu 101p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101p
Setgħat delegati

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 biex tipprovdi għall-miżuri 
elenkati fil-paragrafi 2 sa 6 ta’ dan l-
Artikolu.
2. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
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żgurat li l-impriżi msemmija fl-
Artikolu 101i jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom, il-Kummissjoni tista’ tadotta, 
permezz ta’ atti delegati, regoli dwar l-
għoti jew l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tali 
impriżi, kif ukoll il-kriterji għall-penali 
amministrattivi.
3. Sabiex tqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-
settur taz-zokkor u tiżgura li l-interessi 
tal-partijiet kollha jitqiesu kif jixraq, il-
Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, permezz 
ta’ atti delegati, iktar definizzjonijiet, 
fosthom tal-produzzjoni taz-zokkor, tal-
isoglukożju u tal-ġulepp tal-inulina u tal-
produzzjoni ta’ impriża; kif ukoll dwar il-
kundizzjonijiet li jirregolaw il-bejgħ lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda.
4. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jkun 
żgurat li dawk li jkabbru l-pitravi jkunu 
assoċjati mill-qrib ma’ deċiżjoni biex 
ċertu kwantità tal-produzzjoni tingħadda 
’l quddiem għas-sena ta’ wara, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati, tistabbilixxi regoli dwar it-
trasferiment ’il quddiem taz-zokkor.
5. Minħabba l-ħtieġa li jiġi aġġustat il-
prezz minimu tal-pitravi fejn il-kwalità 
reali tagħhom tkun differenti mill-kwalità 
standard kif ukoll il-ħtieġa li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet tas-settur taz-zokkor u li 
jiġi żgurat li l-interessi tal-partijiet kollha 
jitqiesu b’mod xieraq, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati, 
tistabbilixxi regoli għal żidiet u tnaqqis 
imsemmija fl-Artikolu 101g(3). 
6. Minħabba l-ħtieġa li jiġi evitat 
kwalunkwe tfixkil fis-suq, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 101e(c), tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-ħelsien taz-zokkor 
barra mill-kwota msemmi fl-
Artikolu 101l(1)(e) fis-suq intern, billi 
jiġu applikati l-istess kondizzjonijiet bħal 
fil-każ taz-zokkor tal-kwota.

Or. en
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Emenda 91
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 271, 1486

Proposta għal regolament
Artikolu 101q (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101q
Setgħat ta’ implimentazzjoni

F’dak li għandu x’jaqsam mal-impriżi 
msemmija fl-Artikolu 101i, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw:
(a) l-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni 
mill-impriżi, ir-reġistri li għandhom 
jinżammu mill-impriżi approvati, l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
impriżi approvati;
(b) is-sistema ta’ kontrolli li għandhom 
jitwettqu mill-Istati Membri fuq l-impriżi 
approvati;
(c) il-komunikazzjonijiet tal-Istati Membri 
lill-Kummissjoni u mal-impriżi approvati;
(d) il-konsenja ta’ materja prima lill-
impriżi, inklużi l-kuntratti ta’ konsenja u 
n-noti tal-konsenja;
(e) l-ekwivalenza fir-rigward taz-zokkor 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 101l(1);
(f) ir-reġim speċifiku ta’ provvista għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda;
(g) l-esportazzjonijiet kif imsemmija fl-
Artikolu 101l(1)(d);
(h) il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 
sabiex ikunu żgurati kontrolli effettivi;
(i) il-bdil tad-dati stabbiliti fl-
Artikolu 101n;
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(j) l-istabbiliment tal-kwantità żejda, il-
komunikazzjonijiet u l-ħlas tal-imposta 
fuq l-ammont żejjed imsemmija fl-
Artikolu 101o;
(k) ir-rilaxx taz-zokkor barra mill-kwota 
msemmi fl-Artikolu 101l(1)(e) fis-suq 
intern;
(l) l-adozzjoni ta’ lista ta’ raffinaturi full-
time skont l-Anness II, Parti Ia, punt 12.

Or. en

Emenda 92
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 285

Proposta għal regolament
Artikolu 104

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 104 imħassar
Relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-

ħalib u prodotti tal-ħalib
1. 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.
Fil-każ deskritt fl-ewwel subparagrafu, l-
Istat Membru konċernat għandu 
jiddeċiedi wkoll li jekk il-konsenja ta’ 
ħalib mhux ittrattat issir permezz ta’ 
kollettur wieħed jaw aktar, kull stadju tal-
konsenja għandu jkun kopert minn tali 
kuntratt bejn il-partijiet. Għal dan il-fini, 
"kollettur" tfisser impriża li tittrasporta 
ħalib mhux ittrattat mingħand bidwi jew 
mingħand kollettur ieħor lil proċessur ta’ 
ħalib mhux ittrattat jew lil kollettur ieħor, 
fejn f’kull każ il-proprjetà tal-ħalib mhux 
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ittrattat tinbidel.
2. Il-kuntratt għandu:
(a) ikun konkluż qabel il-konsenja,
(b) isiru bil-miktub, u
(c) jinkludi, b’mod partikolari, l-elementi 
li ġejjin:
(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
ikun fiss u stabbilit fil-kuntratt, u/jew
ivarja biss dwar fatturi li jkunu stabbiliti 
fil-kuntratt, b’mod partikolari l-iżvilupp 
tas-sitwazzjoni tas-suq abbażi ta’ 
indikaturi tas-suq, il-volum ikkonsenjat u 
l-kwalità jew il-kompożizzjoni tal-ħalib 
mhux ipproċessat ikkonsenjat,
(ii) il-volum li jista’ u/jew li għandu jiġi 
kkonsenjat u l-waqt ta’ konsenji, u
it-tul taż-żmien tal-kuntratt, li jista’ 
jinkludi tul ta’ żmien indefinittiv bi 
klawżoli ta’ terminazzjoni.
3. B’deroga mill-paragrafu 1, m’għandux 
ikun hemm il-ħtieġa ta’ kuntratt fejn 
ħalib mhux ittrattat ikun ikkonsenjat 
minn bidwi lil proċessur ta’ ħalib mhux 
ittrattat fejn il-proċessur ikun 
kooperattiva li tagħha l-bidwi jkun 
membru jekk l-istatuti tagħha jkun fihom 
dispożizzjonijiet li jkollhom effetti simili 
għal dawk li jinsabu fil-punti (a), (b) u (c) 
tal-paragrafu 2.
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-
elementi msemmija fil-paragrafu 2(c), 
għandhom ikunu nnegozjati b’mod liberu 
bejn il-partijiet.
5. Biex tiġi ggarantita l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
neċessarji. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
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skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

(L-Artikolu 104 tad-dokument COM huwa mħassar u sostitwit mill-Artikolu 104a (ġdid) ara 
hawn taħt)

Emenda 93
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 286

Proposta għal regolament
Artikolu 104a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 104a
Relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-

ħalib u l-prodotti tal-ħalib
1. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li kull 
konsenja ta’ ħalib mhux ipproċessat fit-
territorju tiegħu minn raħħal lil proċessur 
tal-ħalib mhux ipproċessat għandha tiġi 
koperta minn kuntratt bil-miktub bejn il-
partijiet, u/jew jiddeċiedi li x-xerrejja l-
ewwel iridu jagħmlu offerta bil-miktub 
għal kuntratt għall-konsenja mir-raħħala 
ta’ ħalib mhux ipproċessat, tali kuntratt 
u/jew tali offerta għal kuntratt għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.
Fejn l-Istat Membru jiddeċiedi li l-
konsenji, minn raħħal, ta’ ħalib mhux 
ipproċessat lil proċessur ta’ ħalib mhux 
ipproċessat iridu jkunu koperti minn 
kuntratt miktub bejn il-partijiet, huwa 
għandu jiddeċiedi wkoll liema stadju jew 
stadji tal-konsenja għandha/għandhom 
jiġu koperti minn tali kuntratt jekk il-
konsenja tal-ħalib mhux ipproċessat issir 
permezz ta’ kollettur wieħed jew aktar. 
Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, 
“kollettur” tfisser intrapriża li tittrasporta 
l-ħalib mhux ipproċessat minn raħħal jew 
kollettur ieħor lil proċessur tal-ħalib 
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mhux ipproċessat jew kollettur ieħor, fejn 
il-proprjetà tal-ħalib mhux ipproċessat 
tiġi trasferita f’kull każ.
2. Il-kuntratt u/jew l-offerta għal kuntratt 
għandhom:
(a) isiru qabel ma ssir il-konsenja,
(b) isiru bil-miktub, u
(c) jinkludu, b’mod partikolari, l-elementi 
li ġejjin:
(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li
għandu:
- ikun statiku u jiġi stabbilit fil-kuntratt, 
u/jew
- jiġi kkalkulat billi jiġu kkumbinati 
diversi fatturi stabbiliti fil-kuntratt, li 
jistgħu jinkludu indikaturi tas-suq li 
jirriflettu l-bidliet fil-kundizzjonijiet tas-
suq, il-volum ikkonsenjat u l-kwalità jew 
il-kompożizzjoni tal-ħalib mhux 
ipproċessat ikkonsenjat;
(ii) il-volum tal-ħalib mhux ipproċessat li 
jista’ u/jew għandu jiġi kkonsenjat u l-ħin 
ta’ dawn il-konsenji;
(iii) it-tul tal-kuntratt, li jista’ jinkludi tul 
ta’ żmien definit jew indefinit bi klawsoli 
ta’ terminazzjoni;
(iv) id-dettalji rigward il-perjodi u l-
proċeduri ta’ ħlas;
(v) l-arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-ħalib mhux ipproċessat; u
(vi) ir-regoli applikabbli f’każ ta’ force 
majeure.
3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
ma jkunx hemm ħtieġa għal kuntratt 
u/jew offerta għal kuntratt fejn il-ħalib 
mhux ipproċessat ikun ikkonsenjat minn 
raħħal lil kooperattiva li r-raħħal ikun 
membru tagħha jekk l-istatuti ta’ dik il-
kooperattiva jew ir-regoli u d-deċiżjonijiet 
ipprovduti jew li huma derivati minn 
dawn l-istatuti jinkludu dispożizzjonijiet li 
jkollhom effetti simili bħal dawk id-



AM\915996MT.doc 129/139 PE497.939v01-00

MT

dispożizzjonijiet stabbiliti fil-punti (a), (b) 
u (c) tal-paragrafu 2.
4. L-elementi kollha tal-kuntratti għall-
konsenja ta’ ħalib mhux ipproċessat 
konkluż mir-raħħala, il-kolletturi jew il-
proċessuri tal-ħalib mhux ipproċessat, 
inkluż l-elementi msemmija fil-
paragrafu 2(c), għandhom jiġu nnegozjati 
liberament bejn il-partijiet.
Minkejja l-ewwel subparagrafu,
(i) meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
il-kuntratti bil-miktub għall-konsenja ta’ 
ħalib mhux ipproċessat obbligatorji skont 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jista’ 
jistabbilixxi tul ta’ żmien minimu li 
għandu japplika biss f’kuntratti bil-
miktub bejn bidwi u l-ewwel xerrej tal-
ħalib mhux ipproċessat. Tali tul ta’ żmien 
minimu għandu jkun ta’ mill-anqas sitt 
xhur u ma għandux ixekkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern; u/jew
(ii) meta Stat Membru jiddeċiedi li l-
ewwel xerrej tal-ħalib mhux ipproċessat 
għandu jagħmel offerta bil-miktub għal 
kuntratt lir-raħħal f’konformità mal-
paragrafu 1, huwa jista’ jipprovdi li l-
offerta tinkludi tul ta’ żmien minimu tal-
kuntratt, stabbilit mil-liġi nazzjonali għal 
dan il-għan. Tali tul ta’ żmien minimu 
għandu jkun tal-anqas sitt xhur u ma 
għandux ixekkel il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern.
It-tieni subparagrafu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tar-
raħħal li jirrifjuta tali tul ta’ żmien 
minimu sakemm jagħmel dan bil-miktub. 
F’dan il-każ, il-partijiet għandhom ikunu 
ħielsa li jinnegozjaw l-elementi kollha tal-
kuntratt, inklużi dawk l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 2(c).
5. L-Istati Membri li jirrikorru għall-
għażliet imsemmija f’dan l-Artikolu 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar il-mod kif dawn jiġu applikati.
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6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
neċessarji għall-applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafu 2(a) u (b) u l-paragrafu 3 
ta’ dan l-Artikolu u miżuri relatati man-
notifiki li jridu jsiru mill-Istati Membri 
f’konformità ma’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami semmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 94
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 287

Proposta għal regolament
Artikolu 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105 imħassar
Negozjati kuntrattwali fis-settur tal-ħalib 

u l-prodotti tal-ħalib
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. 
2. In-negozjati mill-organizzazzjoni tal-
produtturi jistgħu jsiru:
a) kemm jekk ikun hemm trasferiment jew 
le tal-proprjetà tal-ħalib mhux ittrattat 
mingħand il-bdiewa lill-organizzazzjoni 
ta’ produtturi,
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b) kemm jekk il-prezz innegozjat ikunx l-
istess jew le fir-rigward tal-produzzjoni 
konġunta ta’ xi wħud mill-bdiewa membri 
jew minnhom kollha,
(c) bil-kundizzjoni li l-volum totali ta’ 
ħalib mhux ittrattat kopert minn tali 
negozjati minn organizzazzjoni partikolari 
ta’ produtturi ma jkunx aktar minn:
(i) 3.5% tat-total tal-produzzjoni tal-
Unjoni, u
(ii) 33% tal-produzzjoni nazzjonali totali 
ta’ kwalunkwe Stat Membru partikolari 
kopert minn tali negozjati minn dik l-
organizzazzjoni ta’ produtturi, u
(iii) 33 % tal-produzzjoni nazzjonali totali 
kollha flimkien tal-Istati Membri kollha 
koperti minn tali negozjati minn dik l-
organizzazzjoni ta’ produtturi,
d) bil-kundizzjoni li l-bdiewa konċernati 
ma jkunux membri ta’ xi organizzazzjoni 
oħra ta’ produtturi li tinnegozja wkoll 
kuntratti bħal dawn f’isimhom, u
(e) bil-kundizzjoni li l-organizzazzjoni ta’ 
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri fejn topera.
3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, r-
referenzi għal organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi għandhom ikopru wkoll 
assoċjazzjonijiet ta’ tali 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi. Filwaqt 
li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn l-
assoċjazzjonijiet ikun jista’ jsirilhom 
monitoraġġ xieraq, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 fir-rigward 
tal-kundizzjonijiet għal rikonoxximent ta’ 
assoċjazzjonijiet bħal dawn.
4. B’deroga mill-paragrafu 2(c)(ii) u (iii), 
anke fejn il-limitu ta’ 33% ma jinqabiżx, 
l-awtorità tal-kompetizzjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu tista’ tiddeċiedi f’każ
individwali li n-negozjati mill-
organizzazzjoni ta’ produtturi jistgħu ma 
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jsirux jekk hija tqis li dan ikun meħtieġ 
biex il-kompetizzjoni ma tkunx tista’ tiġi 
eskluża jew biex ikun evitat preġudizzju 
serju lil SMEs ta’ proċessuri ta’ ħalib 
mhux ittrattat fit-territorju tagħha.
Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tittieħed mill-
Kummissjoni permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003 għal negozjati li jkopru l-
produzzjoni ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed. F’każijiet oħra, din id-deċiżjoni 
għandha tittieħed mill-awtorità nazzjonali 
tal-kompetizzjoni tal-Istat Membru li l-
produzzjoni tiegħu tkun koperta min-
negozjati. 
Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel u t-
tieni subparagrafi m’għandhomx 
japplikaw qabel id-data tan-notifika 
tagħhom lill-impriżi konċernati.
5. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
a) "awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni" 
għandha tkun l-awtorità msemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003;
b) "SME" għandha tfisser impriża mikro, 
żgħar jew ta’ daqs medju skont it-tifsira 
tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE.

Or. en

Emenda 95
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 288
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Proposta għal regolament
Artikolu 105a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105a
Negozjati kuntrattwali fis-settur tal-ħalib 

u l-prodotti tal-ħalib
1. Organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur 
tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib 
rikonoxxuta skont l-Artikoli 106 u 106a 
tista’ tinnegozja f’isem il-bdiewa li huma 
membri tagħha, għall-produzzjoni 
konġunta kollha tagħhom jew parti 
minnha, kuntratti tal-konsenja ta’ ħalib 
mhux ipproċessat minn bidwi lil persuna 
li tipproċessa l-ħalib mhux ipproċessat 
jew lil kollettur fis-sens tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 104a(1).
2. In-negozjati mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi jistgħu jsiru:
(a) kemm jekk ikun hemm kif ukoll jekk 
ma jkunx hemm trasferiment tal-proprjetà 
tal-ħalib mhux ipproċessat mill-bdiewa 
lill-organizzazzjoni tal-produtturi;
(b) kemm jekk il-prezz innegozjat ikunx l-
istess jew le rigward il-produzzjoni 
konġunta għal uħud jew għall-membri 
raħħala kollha;
(c) dment li, għal organizzazzjoni ta’ 
produtturi partikolari:
(i) il-volum ta’ ħalib mhux ipproċessat 
kopert b’tali negozjati ma jaqbiżx it-3.5 % 
tat-total tal-produzzjoni tal-Unjoni, u
(ii) il-volum ta’ ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi prodott fi 
kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx it-33 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta’ dak l-Istat Membru, u
il-volum ta’ ħalib mhux ipproċessat 
kopert min-n tali negozjati li jiġi 
kkonsenjat fi kwalunkwe Stat Membru 
partikolari ma jaqbiżx it-33 % tal-
produzzjoni nazzjonali totali ta’ dak l-Istat 
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Membru;
(d) dment li l-bdiewa kkonċernati ma 
jkunux membri ta’ xi organizzazzjoni tal-
produtturi oħra li tinnegozja wkoll tali 
kuntratti f’isimhom; madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jidderogaw minn din il-
kondizzjoni f’każi ġġustifikati kif dovut 
fejn il-bdiewa jkollhom żewġ unitajiet 
distinti ta’ produzzjoni li jkunu jinsabu 
f’żoni ġeografiċi differenti;
(e) sakemm il-ħalib mhux ipproċessat ma 
jkunx kopert minn obbligu ta’ konsenja li 
jirriżulta mis-sħubija li bidwi jkollu 
f’kooperattiva skont il-kondizzjonijiet 
stabbiliti fl-istatuti tal-kooperattiva jew ir-
regoli u d-deċiżjonijiet ipprovduti f’dawn 
l-istatuti jew derivati minnhom; u
(f) sakemm l-organizzazzjoni tal-
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri li topera fihom dwar il-volum ta’ 
ħalib mhux ipproċessat kopert minn tali 
negozjati.
3. Minkejja l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
punti (c) (ii) u (iii) tal-paragrafu 2, 
organizzazzjoni tal-produtturi tista’ 
tinnegozja, skont il-paragrafu 1, sakemm, 
għal din l-organizzazzjoni ta’ produtturi, 
il-volum ta’ ħalib mhux ipprocessat li 
huwa prodott jew ikkonsenjat fi Stat 
Membru li l-produzzjoni ta’ ħalib mhux 
ipproċessat tiegħu tkun ta’ inqas minn 
500 000 tunnellata fis-sena m’għandux 
jeċċedi 45 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta’ dak l-Istati Membru.
4. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, 
referenzi għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi għandhom jinkludu wkoll 
assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi. 
5. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punt (c) tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika, 
permezz tal-metodi li hija tqis li huma 
adatti, l-ammonti tal-produzzjoni tal-ħalib 
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mhux ipproċessat fl-Unjoni u fl-Istati 
Membri billi tuża l-informazzjoni l-aktar 
aġġornata li tkun disponibbli.
6. B’deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 2 
u l-paragrafu 3, anki meta l-limiti 
stabbiliti hemmhekk ma jinqabżux, l-
awtorità tal-kompetizzjoni nazzjonali 
msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ dan 
il-paragrafu tista’ tiddeċiedi f’każ 
individwali li n-negozjati partikolari 
magħmula mill-organizzazzjoni 
produttriċi għandhom jew jinfetħu mill-
ġdid jew m’għandhomx iseħħu bl-ebda 
mod jekk tqis li dan huwa meħtieġ sabiex 
iżżomm milli l-kompetizzjoni tkun eskluża 
jew sabiex tevita li jkun hemm ħsara serja 
għall-proċessuri SME tal-ħalib mhux 
ipproċessat fit-territorju tagħha.
Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tittieħed mill-
Kummissjoni, bis-saħħa ta’ att ta’ 
implimentazzjoni adottat mingħajr l-
applikazzjoni tal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 162(2) jew (3), għan-negozjati li 
jkopru aktar minn Stat Membru wieħed. 
F’każijiet oħrajn, dik id-deċiżjoni 
għandha tittieħed mill-awtorità nazzjonali 
tal-kompetizzjoni tal-Istat Membru li 
huwa kopert min-negozjati.
Id-deċiżjonijiet imsemmija f’dan il-
paragrafu m’għandhomx japplikaw aktar 
kmieni mid-data tan-notifika tagħhom 
lill-impriżi kkonċernati.
7. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
(a) “awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni” għandha tkun l-awtorità 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-
16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-
implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni stabbiliti fl-Artikoli 101 u 
102 tat-Trattat;
(b) “SME” għandha tfisser mikroimpriża, 
impriża żgħira jew impriża ta’ daqs medju 
fis-sens tar-Rakkomandazzjoni tal-
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Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 li tikkonċerna d-
definizzjoni ta’ mikroimpriża, impriża 
żgħira jew impriża ta’ daqs medju.
8. L-Istati Membri li fihom isiru n-
negozjati skont dan l-Artikolu għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tal-paragrafi 2(f) u 6.
9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta dawn l-atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tistabbilixxi regoli 
addizzjonali li jikkonċernaw il-kalkolu 
tal-volumi ta’ ħalib mhux ipproċessat 
kopert min-negozjati msemmija fil-
paragrafi 2 u 3.
10. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiffissa d-dettalji tar-
regoli meħtieġa għan-notifika msemmija 
fil-paragrafu 2(f) ta’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

Or. en

Emenda 96
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 289

Proposta għal regolament
Artikolu 105b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105b
Regolamentazzjoni tal-provvista ta’ ġobon 
b’denominazzjoni tal-oriġini protetta jew 

indikazzjoni ġeografika protetta
1. Fuq talba ta’ organizzazzjoni tal-
produtturi rikonoxxuta skont l-
Artikoli 106 u 106a, organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta skont l-
Artikoli 108(1) u 108a jew grupp ta’ 
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operaturi msemmi fl-Artikolu 5(1) tar-
Regolament (KE) Nru 510/2006, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu, għal perjodu 
ta’ żmien limitat, regoli vinkolanti għar-
regolamentazzjoni tal-provvista ta’ ġobon 
li jibbenefika minn denominazzjoni tal-
oriġini protetta jew minn indikazzjoni 
ġeografika protetta skont l-
Artikolu 2(1)(a) u (b) tar-Regolament 
(KE) Nru 510/2006.
2. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 4 u 
għandhom ikunu soġġetti għall-eżistenza 
ta’ ftehim minn qabel bejn il-partijiet fiż-
żona ġeografika msemmija fl-
Artikolu 4(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 
510/2006. Tali ftehim għandu jiġi konkluż 
bejn tal-anqas żewġ terzi tal-produtturi 
tal-ħalib jew ir-rappreżentanti tagħhom li 
jirrappreżentaw tal-anqas żewġ terzi tal-
ħalib mhux ipproċessat użat għall-
produzzjoni tal-ġobon imsemmi fil-
paragrafu 1 u, jekk ikun xieraq, tal-anqas 
żewġ terzi tal-produtturi ta’ dak il-ġobon 
li jirrappreżentaw tal-anqas żewġ terzi tal-
produzzjoni ta’ dak il-ġobon fiż-żona 
ġeografika msemmija fl-Artikolu 4(2)(c) 
tar-Regolament (KE) Nru 510/2006.
3. Għall-fini tal-paragrafu 1, li 
jikkonċerna l-ġobon li jibbenefika minn 
indikazzjoni ġeografika protetta, iż-żona 
ġeografika ta’ oriġini tal-ħalib mhux 
ipproċessat kif stabbilit fl-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott għall-ġobon għandha tkun l-
istess bħaż-żona ġeografika msemmija fl-
Artikolu 4(2)(c) tar-Regolament (KE) 
Nru 510/2006 relatata ma dak il-ġobon.
4. Ir-regoli msemmijin fil-paragrafu 1:
(a) għandhom ikopru biss ir-
regolamentazzjoni tal-provvista tal-
prodott ikkonċernat u għandu jkollhom l-
għan li jadattaw il-provvista ta’ dak il-
ġobon għad-domanda;
(b) għandu jkollhom effett biss fuq il-
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prodott ikkonċernat;
(c) jistgħu jkunu vinkolanti għal mhux 
aktar minn tliet snin u jiġġeddu wara dan 
il-perjodu, wara li tkun saret talba ġdida, 
kif imsemmi fil-paragrafu 1;
(d) ma għandhomx jikkawżaw ħsara lill-
kummerċ ta’ prodotti differenti minn 
dawk ikkonċernati mir-regoli msemmija 
fil-paragrafu 1;
(e) ma għandhom ikunu relatati ma’ ebda 
tranżazzjoni wara l-ewwel 
kummerċjalizzazzjoni tal-ġobon 
ikkonċernat;
(f) ma għandhomx jippermettu li jsir 
iffissar tal-prezzijiet, inkluż fejn il-
prezzijiet ikunu ffissati bħala gwida jew 
rakkomandazzjoni;
(g) għandhom iħallu disponibbli l-
proporzjon eċċessiv tal-prodott 
ikkonċernat li xort’oħra kien ikun 
disponibbli;
(h) ma għandhomx joħolqu 
diskriminazzjoni, jikkostitwixxu ostaklu 
għal membri ġodda fis-suq, jew iwasslu 
biex il- produtturi żgħar jiġu affettwati 
b’mod negattiv;
(i) għandhom jikkontribwixxu biex 
tinżamm il-kwalità u/jew l-iżvilupp tal-
prodott ikkonċernat.
(j) għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 105a.
5. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu ppubblikati 
f’publikazzjoni uffiċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat.
6. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli sabiex jiżguraw li jkun hemm 
konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafu 4, u, fejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jinnutaw li dawn il-
kundizzjonijiet ma jkunux ġew osservati, 
għandhom jirrevokaw ir-regoli msemmija 
fil-paragrafu 1.
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7. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw immedjatament lill-
Kummissjoni dwar ir-regoli msemmija fil-
paragrafu 1 li jkunu adottaw. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 
Membri dwar kwalunkwe notifika ta’ tali 
regoli.
8. Fi kwalunkwe żmien, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jirrikjedu li Stat Membru jirrevoka r-
regoli stabbiliti minn dak l-Istat Membru 
skont il-paragrafu 1 jekk il-Kummissjoni 
ssib li dawn ir-regoli ma jkunux konformi 
mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 4, jimpedixxu l-kompetizzjoni 
jew joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni 
f’parti sostanzjali mis-suq intern, jew 
jipperikolaw il-kummerċ liberu jew l-
ilħuq tal-objettivi tal-Artikolu 39 TFUE. 
Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati mingħajr l-
applikazzjoni tal-proċedura tal-
Artikolu 162(2) jew (3).

Or. en


