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Emenda 97
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 291, 295-300, 1602, 1605,1611, 1624, 
1627, 1628

Proposta għal regolament
Artikolu 106

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106 Artikolu 106
Organizzazzjonijiet tal-produtturi Organizzazzjonijiet tal-produtturi

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

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

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

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

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
bdiewa;

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

(c) isegwu għan speċifiku li għandu 
jinkludi mill-anqas wieħed mill-objettivi 
elenkati fil-punti i), ii) jew iii) u jista’ 
jinkludi wieħed jew aktar minn dawn l-
objettivi l-oħra li ġejjin:

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

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

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

(ii) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti magħmulin 
mill-membri tagħhom, speċjalment 
permezz ta’ bejgħ dirett;

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

(iii) li jiġu ottimizzati l-ispejjeż tal-
produzzjoni u stabbilizzati l-prezzijiet tal-
produtturi, l-aktar fir-rigward tal-kumpens 
li jirċievu għal spejjeż ta’ investimenti 
għal kwistjonijiet bħalma huma l-ambjent 
u l-benesseri tal-annimali, u li 
jikkontribwixxu għal prezzijiet raġonevoli 
għall-konsumaturi;

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

(iv) li ssir riċerka u li jiġu żviluppati 
inizjattivi għal metodi sostenibbli ta’ 
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produzzjoni, prattiki innovattivi, 
kompetitività ekonomika u żviluppi tas-
suq;

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

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

(va) li tiġi promossa u pprovduta 
assistenza teknika għall-użu ta’ standards 
ta’ produzzjoni, titjib fil-kwalità tal-
prodotti u żvilupp ta’ prodotti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, 
indikazzjoni ġeografika protetta jew 
koperti b’tikketta ta’ kwalità nazzjonali.
(vb) li jiġu stabbiliti regoli ta’ produzzjoni 
aktar stretti minn dawk stabbiliti fil-livell 
tal-Unjoni jew nazzjonali;

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

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

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

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

(viia) li jiġu żviluppati inizjattivi fil-qasam 
tal-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni;
(viib) il-ġestjoni tal-fondi reċiproċi 
msemmija fl-Artikolu 37 tar-Regolament 
(UE) Nru […] dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
(viic) l-implimentazzjoni ta’ strumenti 
għall-prevenzjoni ta’ kriżijiet u għall-
ġestjoni ta’ kriżijiet, l-aktar permezz ta’ 
ħżin privat, ipproċessar, promozzjoni, 
bejgħ promozzjonali u, bħala l-aħħar 
għażla, permezz tal-irtirar mis-suq;
(viid) il-provvista tal-assistenza teknika 
meżtieġa għall-użu tas-suq tal-ġejjieni u 
ta’ skemi tal-assigurazzjoni;
(viie) li jinnegozjaw, f’isimhom jew fejn 
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japplika f’isem il-membri tagħhom, 
kuntratti għal prodotti intermedjarji ma’ 
operaturi fis-setturi upstream;
(viie) li jinnegozjaw, f’isimhom jew fejn 
japplika f’isem il-membri tagħhom, 
kuntratti għall-konsenja ta’ prodotti 
agrikoli u oġġetti tal-ikel agrikoli, ma’ 
operaturi fis-setturi downstream; 

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

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

Or. en

Emenda 98
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 
1628, 1648, 1660

Proposta għal regolament
Artikolu 106

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106 Artikolu 106
Organizzazzjonijiet tal-produtturi Organizzazzjonijiet tal-produtturi

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

L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi fis-settur tal-frott u tal-ħaxix, u 
jistgħu jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-
setturi l-oħra kollha, li:
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(a) ikunu kostitwiti minn produtturi ta’ 
mill-anqas wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2);

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

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
produtturi;

(b) ikunu fformati fuq inizjattiva tal-
bdiewa;

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

(c) isegwu għan speċifiku li jista’ jinkludi 
l-objettivi li ġejjin:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(va) li ssir promozzjoni u tingħata 
assistenza teknika għall-użu ta’ standards 
ta’ produzzjoni, għal titjib fil-kwalità tal-
prodotti u l-iżvilupp ta’ prodotti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriġini, 
indikazzjoni ġeografika protetta jew 
koperti b’tikketta ta’ kwalità nazzjonali.

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

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

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

(vii) li jingħata kontribut għall-użu 
sostenibbli ta’ riżorsi naturali;

(viia) li jiġu żviluppati inizjattivi fil-qasam 
tal-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni;
(viib) li jiġu żviluppati inizjattivi biex 
tissaħħaħ l-innovazzjoni;
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(viic) l-implimentazzjoni ta’ strumenti 
għall-prevenzjoni ta’ kriżijiet u għall-
ġestjoni ta’ kriżijiet, il-ħżin privat, il-bidla 
u l-promozzjoni tagħhom u permezz ta’ 
bejgħ promozzjonali;
(viid) il-promozzjoni tal-użu mill-membri 
tagħhom tas-suq tal-ġejjieni u ta’ skemi 
tal-assigurazzjoni u l-provvista tal-
assistenza teknika meżtieġa;

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

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

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

Or. en

Emenda 99
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 301

Proposta għal regolament
Artikolu 106a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 106a

Statut tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi

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

Or. en

Emenda 100
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 301

Proposta għal regolament
Artikolu 106a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106a
Statut tal-organizzazzjonijiet tal-

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

Or. en

Emenda 101
Michel Dantin
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Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 302

Proposta għal regolament
Artikolu 106b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106b
Rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet tal-

produtturi
1. L-Istati Membri għandhom 
jirrikonoxxu bħala organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi l-entitajiet legali kollha jew il-
partijiet kollha definiti b’mod ċar ta’ 
entitajiet legali li japplikaw għal tali 
rikonoxximent, sakemm dawn:
(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
punti (b) u (c) tal-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 106;
(b) ikollhom numru minimu ta’ membri 
u/jew ikopru volum minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjali, li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat, 
fil-qasam li joperaw fih;
(c) joffru evidenza suffiċjenti li kapaċi 
jwettqu l-attivitajiet tagħhom b’mod 
xieraq, kemm f’termini ta’ żmien u 
f’termini ta’ effiċjenza, fir-rigward tal-
għoti ta’ appoġġ uman, materjali u 
tekniku lill-membri tagħhom, u l-
konċentrazzjoni tal-provvista;
(d) ikollhom regoli ta’ assoċjazzjoni li 
jkunu konsistenti mal-punti (a), (b) u (c) 
ta’ dan il-paragrafu.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi li, qabel 
l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jitqiesu li 
huma rikonoxxuti bħala 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi skont l-
Artikolu 106.
3. L-organizzazzjonijiet ta’ podutturi li, 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
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rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu 
jkomplu l-attivitajiet tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 2015.
4. L-Istati Membri għandhom:
(a) jiddeċiedu jekk jagħtux rikonoxximent 
lil organizzazzjoni tal-produtturi fi żmien 
erba’ xhur minn meta titressaq 
applikazzjoni akkumpanjata mill-evidenza 
rilevanti kollha; din l-applikazzjoni 
għandha titressaq lill-Istati Membri fejn l-
organizzazzjoni jkollha l-kwartieri 
ġenerali tagħha;
(b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
determinati minnhom, kontrolli biex jiġi 
vverifikat li l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jkunu konformi mad-
dispożizzjonjiet ta’ dan il-Kapitolu;
(c) f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f'dan il-Kapitolu, jimponu 
fuq dawk l-organizzazzjonijiet u l-
assoċjazzjonijiet il-pieni applikabbli li 
jkunu stabbilixxew u jiddeċiedu jekk 
għandux jiġi rtirat ir-rikonoxximent, jekk 
ikun meħtieġ;
(d) jinfurmaw lill-Kummissjoni darba fis-
sena u mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 
b’kull deċiżjoni għall-għoti, iċ-ċaħda jew 
l-irtirar ta' rikonoxximent meħuda matul 
is-sena kalendarja preċedenti.

Or. en

Emenda 102
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi  l-Emenda 302
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Proposta għal regolament
Artikolu 106b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106b
Rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet tal-

produtturi
1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu 
bħala organizzazzjonijiet tal-produtturi l-
entitajiet ġuridiċi kollha jew il-partijiet 
kollha definiti b’mod ċar ta’ entitajiet 
ġuridiċi li japplikaw għal tali 
rikonoxximent, sakemm dawn:
(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
punti (b) u (c) tal-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 106;
(b) ikollhom numru minimu ta’ membri 
u/jew ikopru volum minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjali, li għandu jiġi 
stabbilit mill-Istat Membru kkonċernat, 
fil-qasam li joperaw fih;
(c) joffru evidenza suffiċjenti li kapaċi 
jwettqu l-attivitajiet tagħhom b’mod 
xieraq, kemm f’termini ta’ żmien u 
f’termini ta’ effiċjenza, fir-rigward tal-
għoti ta’ appoġġ uman, materjali u 
tekniku lill-membri tagħhom, u l-
konċentrazzjoni tal-provvista;
(d) ikollhom regoli ta’ assoċjazzjoni li 
jkunu konsistenti mal-punti (a), (b) u (c) 
ta’ dan il-paragrafu.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi li, qabel 
l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jitqiesu li 
huma rikonoxxuti bħala 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi skont l-
Artikolu 106.
3. L-organizzazzjonijiet ta’ podutturi li, 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li ma 
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jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu 
jkomplu l-attivitajiet tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 2015.
4. L-Istati Membri għandhom:
(a) jiddeċiedu jekk jagħtux rikonoxximent 
lil organizzazzjoni tal-produtturi fi żmien 
erba’ xhur minn meta titressaq 
applikazzjoni akkumpanjata mill-evidenza 
rilevanti kollha; din l-applikazzjoni 
għandha titressaq lill-Istati Membri fejn l-
organizzazzjoni jkollha l-kwartieri 
ġenerali tagħha;
(b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
determinati minnhom, kontrolli biex jiġi 
vverifikat li l-organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jkunu konformi mad-
dispożizzjonjiet ta’ dan il-Kapitolu;
(c) f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f’dan il-Kapitolu, jimponu 
fuq dawk l-organizzazzjonijiet u l-
assoċjazzjonijiet il-pieni applikabbli li 
jkunu stabbilixxew u jiddeċiedu jekk 
għandux jiġi rtirat ir-rikonoxximent, jekk 
ikun meħtieġ;
(d) jinfurmaw lill-Kummissjoni darba fis-
sena u mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 
b'kull deċiżjoni għall-għoti, iċ-ċaħda jew 
l-irtirar ta’ rikonoxximent meħuda matul 
is-sena kalendarja preċedenti.

Or. en

Emenda 103
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi  l-Emenda 303
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Proposta għal regolament
Artikolu 106c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106c
Esternalizzazzjoni

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

Or. en

Emenda 104
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 303

Proposta għal regolament
Artikolu 106c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 106c
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Esternalizzazzjoni
L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
organizzazzjoni tal-produtturi 
rikonoxxuta jew assoċjazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuta biex testernalizza kwalunkwe 
mill-attivitajiet tagħha (barra l-
produzzjoni), inkluż lil sussidjarji, dment 
li din tipprovdi provi biżżejjed lill-Istat 
Membru kkonċernat li dan huwa mod 
xieraq biex jinkisbu l-objettivi tal-
organizzazzjoni tal-produtturi jew l-
assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi kkonċernati u li l-
organizzazzjoni tal-produtturi jew l-
assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tal-
produtturi jibqgħu responsabbli biex 
jiżguraw it-twettiq tal-attività 
esternalizzata u l-kontroll globali tal-
ġestjoni u s-superviżjoni tal-arranġament 
kummerċjali għall-provvediment tal-
attività. B’mod partikolari, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha żżomm is-setgħa li toħroġ 
struzzjonijiet vinkolanti lill-aġent tagħha 
fir-rigward tal-attivitajiet fdati lilha.

Or. en

Emenda 105
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1680

Proposta għal regolament
Artikolu 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 107 Artikolu 107
Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 

ta’ produtturi
Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 

ta’ produtturi
L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu, 
meta jintalbu, l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fi

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

speċifiku minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li jkunu fformati fuq l-
inizjattiva ta’ organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ta’ produtturi.

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

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

Or. en

Emenda 106
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1680

Proposta għal regolament
Artikolu 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 107 Artikolu 107

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi

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

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

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

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

Or. en
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Emenda 107
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 304-318, 1721, 1738, 1750

Proposta għal regolament
Artikolu 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 108 Artikolu 108

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

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li formalment ikunu talbu 
rikonoxximent u:

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

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

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

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

(ba) jikkonċernaw prodotti jew gruppi ta’ 
prodotti mhux koperti minn 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta preċedentement;

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

(c) isegwu għan speċifiku filwaqt li jqisu l-
interessi tal-membri tagħhom u dawk tal-
konsumaturi, li jista’ jinkludi 
partikolarment wieħed mill-objettivi li 
ġejjin:

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

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
spejjeż tal-produzzjoni, prezzijiet, flimkien 
ma’ indikaturi relatati mal-prezz jekk 
ikun meħtieġ, il-volumi u t-tul ta’ żmien 
tal-kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
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reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali;
(ia) li jiffaċilitaw għarfien minn qabel tal-
potenzjal tal-produzzjoni, u l-irrekordjar 
tal-prezzijiet tas-suq;

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

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

(iia) l-esplorazzjoni tas-swieq potenzjali 
għall-esportazzjoni;

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

(iii) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 104a u 113a, it-tfassil 
ta’ forom standard ta’ kuntratti kompatibbli 
mar-regoli tal-Unjoni għall-bejgħ ta’ 
prodotti agrikoli lil xerrejja u/jew il-
provvista ta’ prodotti pproċessati lil 
distributuri u bejjiegħa bl-imnut, waqt li 
jitqies il-bżonn li jintlaħqu kundizzjonijiet 
kompetittivi ġusti u li jkun evitat 
tgħawwiġ tas-suq;

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

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti, inkluż fil-livell ta’ 
ħwienet tas-suq, u l-iżvilupp ta’ inizjattivi 
li jsaħħu l-kompetitività ekonomika u l-
innovazzjoni;

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

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

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

(vi) metodi kif jista’ jiġi ristrett l-użu ta’ 
prodotti għas-saħħa tal-annimali u l-
protezzjoni tal-pjanti, kif jistgħu jiġu 
amministrati aħjar prodotti oħra, li jiġu 
żgurati l-kwalità tal-prodott u l-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, tiġi 
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tal-ilma; msaħħa s-sikurezza tal-ikel, l-aktar 
permezz tat-traċċabilità tal-prodotti, u 
tittejjeb is-saħħa u l-benesseri tal-
annimali;

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

(vii) l-iżvilupp ta’ metodi u strumenti biex 
titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji kollha 
tal-produzzjoni u, fejn hu meħtieġ, tal-
ipproċessar u/jew tal-
kummerċjalizzazzjoni;

(viia) id-definizzjoni ta’ kwantitajiet 
minimi u d-definizzjoni ta’ standards 
minimi għall-ippakkjar u l-preżentazzjoni;

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

(viii) titwettaq kull azzjoni possibbli għall-
ħarsien, il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-
biedja organika u denominazzjonijiet ta’ 
oriġini, tikketti tal-kwalità u 
indikazzjonijiet ġeografiċi;

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

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

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

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum moderat u 
responsabbli tal-prodotti fis-suq intern 
u/jew li tingħata informazzjoni dwar il-
ħsara relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi; 

(xa) il-promozzjoni ta’ konsum u/jew l-
għoti ta' informazzjoni dwar prodotti fis-
suq intern u fi swieq esterni;

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

(xia) l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
kollettivi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tas-saħħa, il-protezzjoni tal-pjanti u riskji 
ambjentali u inċertezzi marbuta mal-
produzzjoni u, fejn ikun meħtieġ, mal-
ipproċessar u/jewmal-
kummerċjalizzazzjoni u/jew mat-tqassim 
ta’ prodotti agrikoli u tal-ikel;
(xib) il-kontribuzzjoni għall-ġestjoni ta’ 
prodotti sekondarji u t-tnaqqis u l-ġestjoni 
tal-iskart.
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2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, l-
għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin:

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Emenda 108
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 304-318, 1697, 1706, 1738, 1750 u 1766

Proposta għal regolament
Artikolu 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 108 Artikolu 108

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

1. L-Istati Membri jistgħu jirrikonoxxu 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fi 
kwalunkwe settur minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li formalment ikunu talbu 
rikonoxximent u:

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

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

(aa) ikopru reġjun wieħed jew iktar minn 
wieħed fl-Unjoni, u b’hekk 
jirrappreżentaw sehem sinifikanti tal-
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attivitajiet ekonomiċi fis-settur;
(b) ikunu fformati fuq l-inizjattiva tal-
organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet 
kollha jew ta’ xi wħud minnhom li 
jikkostitwuhom;

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

(ba) jikkonċernaw prodotti jew gruppi ta’ 
prodotti mhux koperti minn 
organizzazzjoni interprofessjonali 
rikonoxxuta preċedentement;

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

(c) isegwu għan speċifiku filwaqt li jqisu l-
interessi tal-membri tagħhom u dawk tal-
konsumaturi, li jista’ jinkludi 
partikolarment wieħed mill-objettivi li 
ġejjin:

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

(i) li jittejbu l-għarfien u t-trasparenza tal-
produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ statistika dwar 
spejjeż tal-produzzjoni, prezzijiet, flimkien 
ma’ indikaturi relatati mal-prezz jekk 
ikun meħtieġ, il-volumi u t-tul ta’ żmien 
tal-kuntratti li jkunu ġew konklużi qabel, u 
billi tiġi pprovduta analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali;

(ia) li jiffaċilitaw għarfien minn qabel tal-
potenzjal tal-produzzjoni, u l-irrekordjar 
tal-prezzijiet tas-suq;

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

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

(iia) l-esplorazzjoni tas-swieq potenzjali 
għall-esportazzjoni;

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

(iii) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 104a u 113a, it-tfassil 
ta’ forom standard ta’ kuntratti kompatibbli 
mar-regoli tal-Unjoni għall-bejgħ ta’ 
prodotti agrikoli lil xerrejja u/jew il-
provvista ta’ prodotti pproċessati lil 
distributuri u bejjiegħa bl-imnut, waqt li 
jitqies il-bżonn li jintlaħqu kundizzjonijiet 
kompetittivi ġusti u li jkun evitat 
tgħawwiġ tas-suq;

(iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal- (iv) l-isfruttar b’mod aktar estiż tal-
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potenzjal tal-prodotti; potenzjal tal-prodotti, inkluż fil-livell ta’ 
ħwienet tas-suq u b’mod partikolari l-
kimika ekoloġika;

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

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

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

(vi) ir-riċerka ta’ metodi kif jista’ jiġi 
ristrett l-użu ta’ prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti, jiġu 
amministrati aħjar prodotti oħra, li jiġu 
żgurati l-kwalità tal-prodott u l-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, tiġi 
msaħħa s-sikurezza tal-ikel, l-aktar 
permezz tat-traċċabilità tal-prodotti, u 
tittejjeb is-saħħa u l-benesseri tal-
annimali;

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

(vii) l-iżvilupp ta’ metodi u strumenti biex 
titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji kollha 
tal-produzzjoni u, fejn hu meħtieġ, tal-
ipproċessar u/jew tal-
kummerċjalizzazzjoni;

(viia) id-definizzjoni ta’ kwantitajiet 
minimi u d-definizzjoni ta’ standards 
minimi għall-ippakkjar u l-preżentazzjoni;

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

(viii) titwettaq kull azzjoni possibbli għall-
ħarsien, il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-
biedja organika u denominazzjonijiet ta’ 
oriġini, tikketti tal-kwalità u 
indikazzjonijiet ġeografiċi;

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

(ix) il-promozzjoni ta’ produzzjoni 
sostenibbli u integrata u ta’ metodi ta’ 
produzzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent u li ssir riċerka dwarhom;
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(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum tal-prodotti 
tajbin għas-saħħa u li tingħata 
informazzjoni dwar il-ħsara relatata ma’ 
tendenzi ta’ konsum perikolużi;

(x) li jiġi mħeġġeġ il-konsum moderat jew 
responsabbli tal-prodotti fis-suq intern 
u/jew li tingħata informazzjoni dwar il-
ħsara relatata ma’ tendenzi ta’ konsum 
perikolużi u jiġi promoss il-konsum u/jew 
tingħata informazzjoni relatata mal-
prodotti fis-suq intern u fis-swieq esterni;

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

(xia) l-implimentazzjoni ta’ miżuri 
kollettivi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tas-saħħa, il-protezzjoni tal-pjanti u riskji 
ambjentali u inċertezzi marbuta mal-
produzzjoni u, fejn ikun meħtieġ, mal-
ipproċessar u/jew mal-
kummerċjalizzazzjoni u/jew mat-tqassim 
ta’ prodotti agrikoli u tal-ikel;
(xib) il-kontribuzzjoni għall-ġestjoni tal-
prodotti sekondarji u tal-iskart.

2. Għal organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel u t-tabakk, 
l-għan speċifiku msemmi fil-punt (c) tal-
paragrafu 1 jista’ jinkludi mill-anqas 
wieħed mill-objettivi li ġejjin 
(a) il-konċentrazzjoni u l-koordinazzjoni 
tal-provvista u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
produzzjoni tal-membri;
(b) l-adattament tal-produzzjoni u tal-
ipproċessar b’mod konġunt għall-esiġenzi 
tas-suq u t-titjib tal-prodott;
(c) il-promozzjoni tar-razzjonalizzazzjoni 
u t-titjib tal-produzzjoni u tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 109
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1774
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Proposta għal regolament
Artikolu 108a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 108a
Rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet 

interprofessjonali
1. L-Istati Membri jistgħu  jirrikonoxxu l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
japplikaw għal dan, sakemm dawn:
(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 108;
(b) iwettqu l-attivitajiet tagħhom f’reġjun 
wieħed jew aktar fit-territorju kkonċernat;
(c) jiffurmaw sehem sinifikanti mill-
attivitajiet ekonomiċi msemmija fl-
Artikolu 108(1)(a);
(d) with the exception of the cases laid 
down in Article 108(2), do not themselves 
engage in production, processing and/or 
trade.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
qabel l-1 ta’ Jannar 2014 ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 jitqiesu li huma rikonoxxuti 
bħala organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
skont l-Artikolu 108.
3. L-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
li, qabel l-1 ta’ Jannar 2014, ikunu ġew 
rikonoxxuti skont il-liġi nazzjonali u li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jistgħu 
jkomplu l-attivitajiet tagħhom skont il-liġi 
nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 2015.
4. Meta jirrikonoxxu organizzazzjoni 
interprofessjonali skont il-paragrafu 1 
u/jew il-paragrafu 2, l-Istati Membri 
għandhom:
(a) jiddeċiedu dwar jekk jagħtux għarfien 
jew le fi żmien erba’ xhur mill-
preżentazzjoni ta’ applikazzjoni bid-
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dokumenti ta’ appoġġ relevanti kollha; 
din l-applikazzjoni għandha titressaq lill-
Istati Membri fejn l-organizzazzjoni 
jkollha l-kwartieri ġenerali tagħha;
(b) iwettqu, f’intervalli li għandhom jiġu 
ddeterminati minnhom, kontrolli biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali jkunu qed 
jikkonformaw mal-kondizzjonijiet li 
jirregolaw ir-rikonoxximent tagħhom;
(c) f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f’dan ir-Regolament, 
jimponu fuq dawk l-organizzazzjonijiet il-
pieni applikabbli li jkunu stabbilixxew u 
jiddeċiedu jekk għandux jiġi rtirat ir-
rikonoxximent, jekk ikun meħtieġ;
(d) jirtiraw ir-rikonoxximent jekk ir-
rekwiżiti u l-kondizzjonijiet għar-
rikonoxximent stipulati f’dan l-Artikolu 
ma jibqgħux jiġu ssodisfati;
(e) jinfurmaw lill-Kummissjoni darba fis-
sena u mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 
b’kull deċiżjoni għall-għoti, iċ-ċaħda jew 
l-irtirar ta’ rikonoxximent meħuda matul 
is-sena kalendarja preċedenti.

Or. en

Emenda 110
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1775

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109 imħassar
Organizzazzjonijiet ta’ operaturi

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

Or. en

Emenda 111
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1775

Proposta għal regolament
Artikolu 109

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109 imħassar
Organizzazzjonijiet ta’ operaturi

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

Or. en

Emenda 112
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 321
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Proposta għal regolament
Artikolu 109a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 109a
Ir-rwol tal-gruppi

1. Sabiex itejbu u jistabbilizzaw l-operat 
tas-suq fil-prodotti li jkunu ġew assenjati 
denominazzjoni protetta tal-orġini jew 
b’indikazzjoni ġeografika protetta skont 
ir-Regolament (KE) Nru XXXXXXX dwar 
skemi ta’ kwalità tal-prodotti agrikoli, l-
Istati Membri produtturi jistgħu 
jistabbilixxu r-regoli dwar il-
kummerċjalizzazzjoni biex jirregolaw il-
provvista, partikolarment permezz tal-
implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-gruppi msemmijin fl-Artikolu 42 tar-
Regolament (KE) Nru XXXXXXX dwar 
skemi ta’ kwalità tal-prodotti agrikoli.
2. It-tali regoli għandhom ikunu 
proporzjonati mal-objettiv segwit u:
(a) għandhom ikopru biss ir-
regolamentazzjoni tal-provvista u 
jimmiraw biex iġibu l-provvista tal-prodott 
konformi mad-domanda;
(b) m’għandhomx isiru vinkolanti għal 
aktar minn perjodu li jista’ jiġġedded ta’ 
ħames snin ta’ kummerċjalizzazzjoni;
(c) m’għandhom ikunu jirrigwardaw ebda 
tranżazzjoni oħra wara l-ewwel darba li l-
prodott ikkonċernat jiġi 
kkummerċjalizzat;
(d) m’għandhomx jippermettu l-iffissar 
tal-prezzijiet, inklużi l-prezzijiet li huma 
stabbiliti għall-konsultazzjoni jew għal 
rakkomandazzjoni;
(e) għandhom jagħmlu disponibbli l-
proporzjon eċċessiv tal-prodott 
ikkonċernat li xort’oħra kien ikun 
disponibbli;
(f) m’għandux ikollhom l-effett li 
jipprevjenu operatur milli jibda 
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produzzjoni tal-prodott ikkonċernat;
3. Ir-regoli msemmijin fil-paragrafu 1 
għandhom jitressqu għall-attenzjoni tal-
operaturi billi joħorġu in extenso 
f'pubblikazzjoni uffiċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat.
4. Id-deċiżjonijiet u l-miżuri meħuda mill-
Istati Membri fis-sena n b’konformità ma' 
dan l-Artikolu għandhom jiġu nnotifikati 
lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Marzu tas-
sena n+1.
5. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru jirtira d-deċiżjoni tiegħu jekk 
issib li d-deċiżjoni teskludi l-kompetizzjoni 
f'parti sostanzjali tas-suq intern, 
tikkomprometti l-moviment ħieles tal-
prodotti jew tmur kontra l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 113
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 322-325, 1793

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110 Artikolu 110
Estensjoni ta’ regoli Estensjoni ta’ regoli

1. F’każijiet fejn organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f’distrett ekonomiku speċifiku jew 
f’distretti ekonomiċi speċifiċi ta’ Stat 
Membru titqies li tkun tirrappreżenta l-
produzzjoni ta’ prodott partikolari, il-
kummerċ jew l-ipproċessar tiegħu, l-Istat 
Membru konċernat jista’, fuq talba ta’ dik 

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

l-organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji 
għal perjodu limitat xi wħud mill-ftehimiet, 
deċiżjonijiet jew prattiki miftiehma li kien 
hemm qbil dwarhom f’dik l-
organizzazzjoni għal operaturi oħra li 
jaġixxu fid-distrett ekonomiku jew fid-
distretti ekonomiċi inkwistjoni, sew bħala 
individwi jew bħala gruppi u li ma jkunux 
jappartjenu għall-organizzazzjoni jew 
għall-assoċjazzjoni.

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

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

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

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

(a) tkun responsabbli, fir-rigward ta’ 
proporzjon tal-volum tal-produzzjoni jew 
tal-kummerċ jew tal-ipproċessar tal-prodott 
jew il-prodotti konċernati:

(a) tkun responsabbli, fir-rigward ta’ 
proporzjon tal-volum tal-produzzjoni jew 
tal-kummerċ jew tal-ipproċessar tal-prodott 
jew il-prodotti konċernati:

(i) għal organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, mill-anqas 
għal 60%, jew

(i) għal organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, mill-anqas 
għal 60%, jew

(ii) f’każijiet oħra, mill-anqas għal żewġ 
terzi, u 

(ii) f’każijiet oħra, mill-anqas għal żewġ 
terzi, u 

(b) tkun responsabbli għal, fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, għal 
aktar minn 50% tal-produtturi konċernati.

(b) tkun responsabbli għal, fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, għal 
aktar minn 50% tal-produtturi konċernati, 
u
(ba) fil-każ ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, tkun tifforma sehem 
sinifikanti mill-attivitajiet ekonomiċi 
msemmija fl-Artikolu 108(1)(a) bil-
kundizzjonijiet stipulati mill-Istat 
Membru.

Meta t-talba għal estensjoni tar-regoli 
tagħha għal operaturi oħra tkopri aktar 
minn distrett ekonomiku wieħed, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta’
rappreżentanza kif definit fl-ewwel 

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

subparagrafu għal kull waħda mill-fergħat 
li hija tiġbor fi grupp f’kull wieħed mid-
distretti ekonomiċi konċernati.

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

4. Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandhom jappartjenu 
għal waħda mill-attivitajiet li jissodisfaw 
l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 106(c) jew 
fl-Artikolu 108(1)(c).

(a) rapportar dwar il-produzzjoni u s-suq;
(b) regoli ta’ produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti f’regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;
(c) tfassil ta’ kuntratti standard li jkunu 
kompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni;
(d) regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni;
(e) regoli dwar il-protezzjoni tal-ambjent;
(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat il-
potenzjal tal-prodotti;
(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 
ta’ oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;
(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;
(i) studji biex titjieb il-kwalità tal-prodotti;
(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-
ħamrija u l-ambjent;
(k) definizzjoni ta’ kwalitajiet minimi u 
definizzjoni ta’ standards minimi dwar l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni;
(l) użu ta’ żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott.
Dawk ir-regoli m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 

Dawk ir-regoli m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 
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ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(2) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.

ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(2) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.

4a. Fejn teżisti organizzazzjoni 
interprofessjonali li tkun ġiet rikonoxxuta 
għal prodott wieħed jew aktar, l-Istati 
Membri ma għandhomx jestendu 
deċiżjonijiet u prattiki tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi li jaqgħu 
taħt l-ambitu ta’ din l-organizzazzjoni 
interprofessjonali msemmija.
4b. L-estensjoni tar-regoli li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi, in extenso, f’pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.
4c. Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ 
Marzu l-aktar tard, b’kull deċiżjoni li 
tittieħed skont dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 114
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1783

Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110 imħassar
Estensjoni ta’ regoli

1. F’każijiet fejn organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta’ produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f’distrett ekonomiku speċifiku jew 
f’distretti ekonomiċi speċifiċi ta’ Stat 
Membru titqies li tkun tirrappreżenta l-
produzzjoni ta’ prodott partikolari, il-
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kummerċ jew l-ipproċessar tiegħu, l-Istat 
Membru konċernat jista’, fuq talba ta’ dik 
l-organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji 
għal perjodu limitat xi wħud mill-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew prattiki 
miftiehma li kien hemm qbil dwarhom 
f’dik l-organizzazzjoni għal operaturi 
oħra li jaġixxu fid-distrett ekonomiku jew 
fid-distretti ekonomiċi inkwistjoni, sew 
bħala individwi jew bħala gruppi u li ma 
jkunux jappatienu għall-organizzazzjoni 
jew għall-assoċjazzjoni.
2. “distrett ekonomiku” għandha tfisser 
żona ġeografika magħmula minn reġjuni 
ta’ produzzjoni maġenb jew qrib xulxin 
fejn il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u 
tal-kummerċjalizzazzjoni jkunu omoġenji.
3. Organizzazzjoni jew assoċjazzjoni
għandha titqies rappreżentattiva fejn, fid-
distrett ekonomiku jew fid-distretti 
kkonċernati ta’ Stat Membru:
(a) tkun responsabbli, fir-rigward ta’ 
proporzjon tal-volum tal-produzzjoni jew 
tal-kummerċ jew tal-ipproċessar tal-
prodott jew il-prodotti konċernati:
(i) għal organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, mill-anqas 
għal 60%, jew
(ii) f’każijiet oħra, mill-anqas għal żewġ 
terzi, u 
(b) tkun responsabbli għal, fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, għal 
aktar minn 50% tal-produtturi konċernati.
Meta t-talba għal estensjoni tar-regoli 
tagħha għal operaturi oħra tkopri aktar 
minn distrett ekonomiku wieħed, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta’ 
rappreżentanza kif definit fl-ewwel 
subparagrafu għal kull waħda mill-
fergħat li hija tiġbor fi grupp f’kull 
wieħed mid-distretti ekonomiċi 
konċernati.
4. Ir-regoli li għalihom tista’ tintalab 
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estensjoni għal operaturi oħra kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkollhom 
wieħed mill-għanijiet li ġejjin:
(a) rapportar dwar il-produzzjoni u s-suq;
(b) regoli ta’ produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti f’regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;
(c) tfassil ta’ kuntratti standard li jkunu 
kompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni;
(d) regoli dwar il-kummerċjalizzazzjoni;
(e) regoli dwar il-protezzjoni tal-ambjent;
(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat il-
potenzjal tal-prodotti;
(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 
ta’ oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;
(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta’ użi 
ġodda li ma jkunux ta’ theddida għas-
saħħa pubblika;

(i) studji biex titjieb il-kwalità tal-prodotti;
(j) riċerka, b’mod partikolari dwar metodi 
ta’ kultivazzjoni li jippermettu użu anqas 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u 
għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-
ħamrija u l-ambjent;
(k) definizzjoni ta’ kwalitajiet minimi u 
definizzjoni ta’ standards minimi dwar l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni;
(l) użu ta’ żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott.
Dawk ir-regoli m’għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u m’għandhom 
ikollhom ebda wieħed mill-effetti elenkati 
fl-Artikolu 145(2) jew ikunu xort’oħra 
inkompatibbli ma’ regoli tal-Unjoni jew 
nazzjonali fis-seħħ.



AM\921910MT.doc 35/124 PE501.994v01-00

MT

Or. en

Emenda 115
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1826

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 Artikolu 111
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

mhux membri
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

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

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

Or. en

Emenda 116
Britta Reimers, James Nicholson
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Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1819

Proposta għal regolament
Artikolu 111

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 111 imħassar
Kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ dawk 

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

Or. en

Emenda 117
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 327
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Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 112 Artikolu 112
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 

provvista għall-esiġenzi tas-suq
Miżuri biex jitħaffef l-aġġustament ta’ 

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

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

(a) biex titjieb il-kwalità; (a) biex titjieb il-kwalità;

(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tal-
kummerċjalizzazzjoni;

(b) biex tiġi promossa l-organizzazzjoni 
aħjar tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tal-
kummerċjalizzazzjoni;

(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ xejriet 
fil-prezzijiet tas-suq;

(c) biex titħaffef ir-reġistrazzjoni ta’ xejriet 
fil-prezzijiet tas-suq;

(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

(d) biex ikun jista' jsir tbassir għal żmien 
qasir u fit-tul abbażi tal-mezzi tal-
produzzjoni użati.

Or. en

Emenda 118
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1832

Proposta għal regolament
Artikolu 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 119
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 331, 332

Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 113 Artikolu 113

Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed

Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-

suq komuni f’inbejjed
1. Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f’inbejjed, 
inkluż l-għeneb, most u nbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli għall-

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

kummerċjalizzazzjoni biex jirregolaw il-
provvista, partikolarment permezz ta’ 
deċiżjonijiet meħuda mill-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 108.

Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:

Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u 
m’għandhomx:

(a) ikunu relatati ma’ ebda transazzjoni 
wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;

(a) ikunu relatati ma’ xi transazzjoni wara 
l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-prodott 
kollu konċernat;

(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;

(b) jippermettu li jsir iffissar tal-prezzijiet, 
inkluż fejn prezzijiet ikunu ffissati bħala 
gwida jew rakkomandazzjoni;

(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;

(c) jirrendu mhux disponibbli proporzjon 
eċċessiv ta’ qtugħ ta’ għeneb li xort’oħra 
kien ikun disponibbli;

(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-Unjoni 
meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-Unjoni 
meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

1a. Ir-regoli stabbiliti fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi, in extenso, f’pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.
1b. Kull sena l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ 
Marzu l-aktar tard, b’kull deċiżjoni li 
tittieħed skont dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 120
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1843
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Proposta għal regolament
Artikolu 113

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 121
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 333
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Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 3A
SISTEMI TA’ KKUNTRATTAR

Artikolu 113a
Rabtiet kuntrattwali

1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 104 u 105 dwar is-settur tal-ħalib 
u tal-prodotti tal-ħalib u tal-Artikolu 101 
dwar is-settur taz-zokkor, jekk Stat 
Membru jiddeċidedi li, fuq it-territorju 
tiegħu, kull konsenja ta' prodotti agrikoli 
li tkun ġejja minn settur imsemmi fl-
Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, minn 
produttur lil proċessur jew lil distributur, 
għandha tkun suġġett ta’ kuntratt bil-
miktub bejn il-partijiet u/jew li l-ewwel 
xerrejja għandhom jagħmlu offerta bil-
miktub għall-konsenja ta’ prodotti 
agrikoli mill-produtturi, dan il-kuntratt 
u/jew din l-offerta ta’ kuntratt għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.
Fejn Stat Membru jiddeċiedi li l-konsenji 
ta’ prodotti konċernati minn produttur lil 
xerrej iridu jkunu koperti minn kuntratt 
bil-miktub bejn il-partijiet, l-Istat Membru 
għandu wkoll jiddeċiedi liema stadji tal-
konsenja għandhom jiġu koperti minn tali 
kuntratt bejn il-partijiet jekk il-konsenja 
tal-prodotti konċernati ssir permezz ta’ 
diversi intermedjarji.
Fil-każ deskritt fis-subparagrafu 2, l-Istat 
Membru għandu jiżgura li l-kuntratti fis-
setturi inkwistjoni jiġu ssodisfati u 
għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
medjazzjoni biex jiġu koperti l-każijiet 
fejn l-ebda tali kuntratt ma jkun jista’ jiġi 
konkluż bi qbil reċiproku, sabiex b’hekk 
jiġu żgurati relazzjonijiet kuntrattwali 
ġusti.
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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-
kwantitajiet ikkonsenjati u l-kwalità jew 
il-kompożizzjoni tal-prodotti agrikoli 
kkonsenjati,
(ii) il-kwantità u l-kwalità tal-prodotti 
konċernati li jistgħu u/jew għandhom 
ikunu kkonsenjati u l-ħin ta’ dawn il-
konsenji
(iii) it-tul ta’ żmien tal-kuntratt, li jista’ 
jinkludi jew tul ta’ żmien definit jew ta’ 
tul indefinit bi klawżoli ta’ terminazzjoni.
(iv) id-dettalji rigward il-perjodi u l-
proċeduri ta’ pagament,
(v) l-arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-prodotti agrikoli, u
(vi) ir-regoli applikabbli f’każ ta’ force 
majeure.
3. B’deroga mill-paragrafu 1, m’għandux 
jintalab kuntratt u/jew offerta għal 
kuntratt meta l-prodotti kkonċernati jiġu 
kkonsenjati minn produttur lil xerrej li 
jkun kooperattiva li l-produttur ikun 
membru tagħha, jekk l-istatuti tagħha jew 
ir-regoli u d-deċiżjonijiet li jkun hemm 
provvediment għalihom f’dawn l-istatuti 
jew li jkunu derivati minn dawn l-istatuti 
jkun fihom dispożizzjonijiet b’effetti simili 
għad-dispożizzjonijiet stipulati fil-punti 
(a), (b) u (c) tal-paragrafu 2.
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4. L-elementi kollha tal-kuntratti għall-
konsenja ta’ prodotti agrikoli konklużi 
mill-produtturi, il-kolletturi, il-proċessuri 
jew id-distributuri, inklużi dawk 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’ 
prodotti agrikoli obbligatorji skont il-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jista’ 
jistabbilixxi tul ta’ żmien minimu li 
għandu japplika biss f’kuntratti bil-
miktub bejn il-produtturi u l-ewwel xerrej 
tal-prodotti agrikoli. 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-prodotti agrikoli jrid 
jagħmel offerta bil-miktub għal kuntratt 
lill-produttur skont il-paragrafu 1, huwa 
jista’ jagħmel dispożizzjoni li l-offerta 
għandha tinkludi tul ta’ żmien minimu 
tal-kuntratt kif stabbilit mil-liġi nazzjonali 
għal dan il-għan. Tali tul ta’ żmien 
minimu għandu jkun ta’ mill-anqas sitt 
xhur u ma għandux ixekkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.
It-tieni subparagrafu għandu jkun 
mingħajr ħsara għad-driitt tal-produttur 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.
6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
neċessarji għall-applikazzjoni uniformi 
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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 
b’konformità ma’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami li jirreferi għaliha l-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 122
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 334

Proposta għal regolament
Artikolu 113b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 113b

Negozjati kuntrattwali
1. Organizzazzjoni ta’ produtturi li taqa’ 
taħt wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, 
rikonoxxuta skont l-Artikolu 106, tista’ 
tinnegozja f’isem il-produtturi li jkunu 
membri tagħha, fir-rigward tal-
produzzjoni konġunta kollha tagħhom jew 
parti minnha, kuntratti ta’ konsenja ta’ 
prodotti agrikoli minn produttur lil 
proċessur, intermedjarju jew distributur. 
2. In-negozjati mill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi jistgħu jsiru:
(a) kemm jekk ikun hemm kif ukoll jekk 
ma jkunx hemm trasferiment tal-proprjetà 
tal-prodotti konċernati mir-raħħala lill-
organizzazzjoni tal-produtturi,
(b) kemm jekk il-prezz innegozjat ikunx l-
istess jew le rigward il-produzzjoni 
konġunta għal uħud jew għall-membri 
bdiewa kollha ta’ organizzazzjoni ta’ 
produtturi,
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(c) sakemm il-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-
kundizzjoni f'każijiet iġġustifikati kif 
dovut fejn il-produtturi jkollhom żewġ 
unitajiet distinti ta' produzzjoni li jkunu 
jinsabu f'żoni ġeografiċi differenti;
(d) sakemm il-prodotti inkwistjoni ma 
jkunux koperti minn obbligu li jirriżulta 
mis-sħubija li raħħal ikollu f’kooperattiva 
li ssir konsenja skont il-kundizzjonijiet 
spjegati fl-istatuti tal-kooperattiva jew ir-
regoli u d-deċiżjonijiet stabbiliti f’dawn l-
istatuti jew derivati minnhom; u
(e) sakemm l-organizzazzjoni tal-
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri li topera fihom dwar il-
kwantitajiet tal-prodotti agrikoli koperti 
b’tali negozjati.
3. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, 
referenzi għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi għandhom jinkludu wkoll 
assoċjazzjonijiet ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi. 
4. Għal negozjati li jkopru aktar minn 
Stat Membru wieħed, deċiżjoni dwar in-
negozjati għandha tittieħed mill-
Kummissjoni, bis-saħħa ta’ att ta’ 
implimentazzjoni adottat mingħajr l-
applikazzjoni tal-Artikolu 162(2) jew (3), . 
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 ma għandhomx japplikaw 
aktar kmieni mid-data tan-notifika 
tagħhom lill-impriżi kkonċernati.

Or. en
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Emenda 123
Michel Dantin
(Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1945, 1947, 1948)

Proposta għal regolament
Artikolu 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 114 Artikolu 114

Setgħat delegati Setgħat delegati
Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
objettivi u r-responsabbiltajiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u 
ta’ organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jiġu ddefiniti b’mod ċar biex 
jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-
azzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali u organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi dwar dan li ġej:

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
objettivi u r-responsabbiltajiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġu 
ddefiniti b’mod ċar biex jikkontribwixxu 
għall-effikaċja tal-azzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet, mingħajr ma jkun 
impost piż mhux meħtieġ, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 160 dwar 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali u organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi dwar dan li ġej:

(-a) ir-regoli speċifiċi applikabbli f’settur 
wieħed jew diversi setturi msemmija fl-
Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament;

(a) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, 
għandhom jew m’għandhomx jiġu segwiti 
minn dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, inklużi derogi minn
dawk stabbilit fl-Artikoli 106 sa 109, 

(a) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, 
għandhom jew m’għandhomx jiġu segwiti 
minn dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, u fejn japplika jiġu 
miżjuda ma’ dawk stabbilit fl-Artikoli 106 
sa 109, 

(aa) rakkomandazzjonijiet orizzontali għal 
ftehimiet interprofessjonali konklużi mill-
organizzazzjonijiet skont l-Artikolu 108;

(b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, ir-rekiwżit imsemmi fil-
punt (d) tal-Artikolu 106 għar-

(b) l-istatuti ta’ organizzazzjonijiet 
minbarra organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, il-kundizzjonijiet speċifiċi 
applikabbli għall-istatuti ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi f’ċerti 
setturi, l-istruttura, il-personalità ġuridika, 
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rikonoxximent ta' organizzazzjoni tal-
produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan 
ma jkunx meħtieġ in segwitu għall-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-
effetti li jidderivaw minn rikonoxximent, l-
irtirar ta’ rikonoxximent u fużjonijiet;

is-sħubija, id-daqs, ir-responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, l-effetti li jidderivaw 
minn fużjonijiet;

(ba) il-kundizzjonijiet għal 
rikonoxximent, irtirar u sospensjoni ta’ 
rikonoxximent, l-effetti li jidderivaw minn 
rikonoxximent, irtirar u sospensjoni ta’ 
rikonoxximent kif ukoll rekwiiti għal 
dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet biex jieħdu miżuri ta’ 
rmedju fil-każ ta’ nuqqas ta’ rispett tal-
kriterji ta’ rikonoxximent;

(c) organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali, inklużi r-regoli msemmija 
fil-punti (a) u (b) ta' dan l-Artikolu;

(c) organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali, inklużi r-regoli msemmija 
fil-punti (a), (b) u (ba) ta' dan l-Artikolu;

(ca) regoli relatati mal-istabbiliment u l-
kondizzjonijiet tal-għajnuna 
amministrattiva li għandha tingħata mill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-każ ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali;

(d) l-esternalizzazzjoni ta’ attivitajiet u l-
provvediment ta’ mezzi tekniċi minn 
organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet;

(d) kundizzjonijiet għall-esternalizzazzjoni 
ta’ attivitajiet u l-provvediment ta’ mezzi 
tekniċi minn organizzazzjonijiet jew 
assoċjazzjonijiet;

(e) il-volum jew il-valur minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet;

(e) il-volum jew il-valur minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet;

(f) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet msemmija fl-
Artikolu 110 għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma jkunux 
membri msemmi fl-Artikolu 111, inkluża 
lista ta’ regoli ta’ produzzjoni aktar stretti 
li jistgħu jkunu estiżi skont il-punt (b) tal-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(4),
aktar rekwiżiti fir-rigward ta’ 
rappreżentanza, id-distretti ekonomiċi 
konċernati, inkluż skrutinju mill-
Kummissjoni tad-definizzjoni tagħhom, 
perjodi minimi li matulhom ir-regoli 

(f) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 110 għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma jkunux 
membri msemmi fl-Artikolu 111, aktar 
rekwiżiti fir-rigward ta’ rappreżentanza, id-
distretti ekonomiċi konċernati, inkluż 
skrutinju mill-Kummissjoni tad-
definizzjoni tagħhom, perjodi minimi li 
matulhom ir-regoli għandhom japplikaw 
qabel l-estensjoni tagħhom, il-persuni jew 
organizzazzjonijiet li għalihom ir-regoli 
jew il-kontribuzzjonijiet jistgħu jkunu 
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għandhom japplikaw qabel l-estensjoni 
tagħhom, il-persuni jew organizzazzjonijiet 
li lilhom ir-regoli jew il-kontribuzzjonijiet 
jistgħu jkunu applikati, u ċ-ċirkostanzi li 
fihom il-Kummissjoni tista’ tesiġi li l-
estensjoni ta’ regoli jew kontribuzzjonijiet 
obbligatorji għandhom ikunu rrifjutati jew 
irtirati.

applikati, u ċ-ċirkostanzi li fihom il-
Kummissjoni tista’ tesiġi, għal perjodu 
speċifiku, li l-estensjoni ta’ regoli jew 
kontribuzzjonijiet obbligatorji għandhom 
ikunu rrifjutati jew irtirati;

(fa) il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-
implimentazzjoni ta’ sistemi kuntrattwali 
fis-setturi li hemm referenza għalihom fl-
Artikolu 113a(1), b’mod partikolari l-
limiti li jistabbilixxu l-volumi tal-
produzzjoni li għalihom jistgħu jappliaw 
negozjati kollettivi;
(fb) il-kundizzjonijiet li taħthom 
produtturi rikonoxxuti jistgħu jilħqu 
ftehim kollettiv orizzontali u vertikali ma’ 
kompetituri u msieħba fil-katina tal-ikel 
dwar l-inklużjoni fil-prezzijiet tal-ispejjeż 
ta’ investimenti fi produzzjoni sostenibbli.

Or. en

Emenda 124
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 114 Artikolu 114
Setgħat delegati Setgħat delegati

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-
objettivi u r-responsabbiltajiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ operaturi fis-settur 
taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u 
ta’ organizzazzjonijiet interprofessjonali
jiġu ddefiniti b’mod ċar biex 
jikkontribwixxu għall-effikaċja tal-
azzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet, il-

Sabiex jiġi żgurat li l-objettivi u r-
responsabbiltajiet ta’ organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet tal-produtturi jiġu 
ddefiniti b'mod ċar, biex jikkontribwixxu 
għall-effikaċja tal-azzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ dan it-tip mingħajr 
piż mhux meħtieġ, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
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Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
dwar organizzazzjonijiet ta’ produtturi, 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, organizzazzjonijiet 
interprofessjonali u organizzazzjonijiet ta’ 
operaturi dwar dan li ġej:

l-Artikolu 160, li jistipula:

(a) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, 
għandhom jew m’għandhomx jiġu segwiti 
minn dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, inklużi derogi minn 
dawk stabbilit fl-Artikoli 106 sa 109, 

(a) kundizzjonijiet speċifiċi għar-
rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi u assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li 
jwettqu attivitajiet f’aktar minn Stat 
Membru wieħed;

(b) ir-regoli ta’ assoċjazzjoni, 
rikonoxximent, struttura, personalità 
ġuridika, sħubija, daqs, responsabbiltà u 
attivitajiet ta’ dawn l-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, ir-rekiwżit imsemmi fil-
punt (d) tal-Artikolu 106 għar-
rikonoxximent ta' organizzazzjoni tal-
produtturi li ma jkollhiex pożizzjoni 
dominanti f'suq partikolari sakemm dan 
ma jkunx meħtieġ in segwitu għall-
objettivi tal-Artikolu 39 tat-Trattat, l-
effetti li jidderivaw minn rikonoxximent, 
l-irtirar ta’ rikonoxximent u fużjonijiet;

(b) regoli relatati mal-istabbiliment u l-
kundizzjonijiet tal-għajnuna 
amministrattiva li għandha tingħata mill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet 
f’aktar minn Stat Membru wieħed; 

(c) organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
transnazzjonali, inklużi r-regoli 
msemmija fil-punti (a) u (b) ta' dan l-
Artikolu;

(c) fil-każ ta’ organizzazzjonijiet irregoati 
fl-Artikolu 109a (a)(aa) u (b) 

(i) l-għanijiet speċifiċi li jistgħu, 
għandhom jew ma għandhomx jiġu 
segwiti minn tali organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet, 
(ii) ir-regoli li jikkonċernaw ir-
rikonoxximent, l-istruttura, is-sħubija, id-
daqs, ir-responsabilità, l-attivitajiet u l-
fużjonijiet ta’ organizzazzjonijiet bħal 
dawn u l-assoċjazzjonijiet tagħhom;
(iii) l-esternalizzazzjoni ta’ attivitajiet u l-
provvediment ta’ mezzi tekniċi minn 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet;
(iv) il-volum jew il-valur minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
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organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet;
(d) l-esternalizzazzjoni ta’ attivitajiet u l-
provvediment ta’ mezzi tekniċi minn 
organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet;

(d) fil-każ ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rregolati fl-Artikolu 109a 
(a)(bb) ir-regoli li jikkonċernaw is-
sħubija, inkluż l-obbligu tal-membri ta’ 
organizzazzjoni ta’ produtturi li 
jikkonsenjaw l-ammont kollu jew ċertu 
parti mill-ammont tal-produzzjoni lill-
organizzazzjoni ta’ produtturi. 

(e) il-volum jew il-valur minimu ta’ 
produzzjoni kummerċjabbli ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet;
(f) l-estensjoni ta’ ċerti regoli tal-
organizzazzjonijiet msemmija fl-
Artikolu 110 għal dawk li ma jkunux 
membri u l-ħlas obbligatorju ta’ 
sottoskrizzjonijiet minn dawk li ma 
jkunux membri msemmi fl-Artikolu 111, 
inkluża lista ta’ regoli ta’ produzzjoni 
aktar stretti li jistgħu jkunu estiżi skont il-
punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110(4), aktar rekwiżiti fir-
rigward ta’ rappreżentanza, id-distretti 
ekonomiċi konċernati, inkluż skrutinju 
mill-Kummissjoni tad-definizzjoni 
tagħhom, perjodi minimi li matulhom ir-
regoli għandhom japplikaw qabel l-
estensjoni tagħhom, il-persuni jew 
organizzazzjonijiet li lilhom ir-regoli jew 
il-kontribuzzjonijiet jistgħu jkunu 
applikati, u ċ-ċirkostanzi li fihom il-
Kummissjoni tista’ tesiġi li l-estensjoni ta’ 
regoli jew kontribuzzjonijiet obbligatorji 
għandhom ikunu rrifjutati jew irtirati.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Emenda 125
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 342
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Proposta għal regolament
Artikolu 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 115 Artikolu 115

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Il-Kummissjoni tista’, , permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa skont dan il-Kapitolu, b’mod 
partikolari dwar il-proċeduri u l-
kundizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikoli 110 u 112. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa skont dan il-Kapitolu, b’mod 
partikolari miżuri li jikkonċernaw:

(a) l-implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet 
ta’ rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet 
ta’ produtturi u organizzazzjonijiet 
interprofessjonali msemmija fl-
Artikoli 106b u 108a;
(b) in-notifiki li għandhom isiru mill-
Istati Membri lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 105a(8), 105b(7), l-
Artikolu 106b(4)(d) u l-
Artikolu 108a(4)(e);
(c) il-proċeduri relatati mal-għajnuna 
amministrattiva fil-każ ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali;
(d) il-proċeduri u l-kundizzjonijiet tekniċi 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fl-Artikoli 110 u 112, b’mod 
partikolari l-implimentazzjoni tal-kunċett 
ta’ “żona ekonomika” kif hemm referenza 
fl-Artikolu 110(2).
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en
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Emenda 126
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 115 Artikolu 115

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Setgħat ta’ implimentazzjoni skont il-
proċedura tal-eżami

Il-Kummissjoni tista’, , permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa skont dan il-Kapitolu, b’mod 
partikolari dwar il-proċeduri u l-
kundizzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikoli 110 u 112. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2) dan li ġej:

(a) l-implimentazzjoni tal-kundizzjonijiet
għar-rikonoxximent ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi u l-
assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali tagħhom, l-aktar ta’ 
organizzazzjoniiet li jwettqu attivitajiet 
f’aktar minn Stat Membru wieħed;
(b) il-proċeduri li jirrelataw mal-
assistenza amministrattiva fil-każ ta’ 
organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet 
f’aktar minn Stat Membru wieħed;
(c) fil-każ ta’ organizzazzjonijiet irregolati 
fl-Artikolu 109a ir-rifjut ta’ jew it-tħassir 
tar-rikonoxximent;
(d) it-trażmissjoni tal-informazzjoni lill-
Kummissjoni dwar in-numru ta’ 
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
rikonoxxuti, inkluż ir-rifjut jew l-irtirar 
tar-rikonoxximent.

Or. en
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Emenda 127
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 343-345

Proposta għal regolament
Artikolu 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 116 Artikolu 116

Setgħat oħra ta' implimentazzjoni Setgħat oħra ta’ implimentazzjoni
Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjonijiet 
individwali, dwar:

1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta deċiżjonijiet 
individwali, dwar

(a) ir-rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet 
li jwettqu attivitajiet f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, skont ir-regoli adottati 
skont l-Artikolu 114(c);

(a) ir-rikonoxximent, ir-rifjut jew it-tħassir 
ta’ rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet li 
jwettqu attivitajiet f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, skont ir-regoli adottati 
skont l-Artikolu 114(c);

(b) ir-rifjut jew it-tħassir ta’ 
rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, it-tħassir tal-estensjoni
ta’ regoli jew kontribuzzjonijiet 
obbligatorji, l-approvazzjoni ta’, jew id-
deċiżjonijiet dwar l-emenda għal distretti 
ekonomiċi notifikati minn Stati Membri 
skont ir-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(f).

(b) l-estensjoni ta’ regoli jew 
kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-
organizzazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) 
u t-tħassir tagħhom.

1a. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta deċiżjonijiet 
dwar l-approvazzjoni jew deċiżjonijiet 
għall-emenda tal-oqsma ekonomiċi 
notifikati mill-Istati Membri fl-
applikazzjoni tar-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(f).
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi 
applikata l-proċedura msemmija fl-
Artikolu 162(2) jew (3).

Or. en
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Emenda 128
Britta Reimers, James Nicholson
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 116

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 116 imħassar
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjonijiet 
individwali, dwar:
(a) ir-rikonoxximent ta’ 
organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, skont 
ir-regoli adottati skont l-Artikolu 114(c);
(b) ir-rifjut jew it-tħassir ta’ 
rikonoxximent ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali, it-tħassir tal-estensjoni 
ta’ regoli jew kontribuzzjonijiet 
obbligatorji, l-approvazzjoni ta’, jew id-
deċiżjonijiet dwar l-emenda għal distretti 
ekonomiċi notifikati minn Stati Membri 
skont ir-regoli adottati skont l-
Artikolu 114(f).

Or. en

Emenda 129
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 346, 643

Proposta għal regolament
Parti II – Titolu II – Kapitolu III – Taqsima 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
TAQSIMA 4a

TRASPARENZA U INFORMAZZJONI 
DWAR IS-SUQ
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Artikolu 116a
Strument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-

Prezzijiet tal-Ikel
1. Sabiex l-operaturi ekonomiċi u l-
awtoritajiet pubbliċi kollha jingħataw 
informazzjoni ċara dwar it-tfassil ta’ 
prezzijiet matul il-katina kollha tal-
provvista alimentari, u biex ikunu 
faċilitati l-osservazzjoni u r-reġistrazzjoni 
tal-iżviluppi tas-suq, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta regolarment lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-
attivitajiet u r-riżultati ta’ studji tal-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel u għandha tiżgura li 
dawn ir-riżultati jiġu ppubblikati.
2. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
paragrafu 1, u b’rabta mal-attivitajiet tal-
istituti nazzjonali tal-istatistika u l-
osservaturi nazzjonali tal-prezzijiet, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jiġbor, mingħajr 
ma joħloq piżijiet amministrattivi għall-
bdiewa, dejta statistika u informazzjoni 
meħtieġa għall-produzzjoni ta’ analiżijiet 
u studji relatati ma’:
(a) il-produzzjoni u l-provvista;
(b) il-mekkaniżmi ta’ tfassil tal-prezzijiet, 
u, safejn ikun possibbli, il-marġini ta’ 
profitt matul il-katina kollha tal-provvista 
tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri;
(c) it-tendenzi tal-iżvilupp tal-prezzijiet u, 
sakemm ikun possibbli, il-marġini ta’ 
profitt fil-livelli kollha tal-katina tal-
provvista tal-ikel fl-UE u fl-Istati Membri 
u fis-setturi agrikoli u agroalimentari 
kollha, b’mod partikolari dawk tal-frott u 
l-ħxejjex, tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, u 
tal-laħam;
(d) it-tbassir dwar l-iżviluppi tas-suq, fuq 
żmien qasir u medju.
Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-
Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-
Prezzijiet tal-Ikel għandu jistudja b’mod 
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partikolari l-esportazzjonijiet u l-
importazzjonijiet, il-prezzijiet mal-ħruġ 
mill-farm, il-prezzijiet tal-konsumatur, il-
marġini ta’ profitt u l-ispejjeż tal-
produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqassim fl-
istadji kollha tal-katina tal-provvista tal-
ikel tal-UE u tal-Istati Membri..
3. L-informazzjoni ppublikata permezz 
tal-attivitajiet tal-Istrument Ewropew 
għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet tal-Ikel 
għandha tkun trattata b’mod 
kunfidenzjali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li din ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ operaturi individwali.

Or. en

Emenda 130
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 1917

Proposta għal regolament
Artikolu 129a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 129a
Importazzjonijiet tal-ħops

1. Il-prodotti tas-settur tal-ħops jistgħu 
jiġu importati minn pajjiżi terzi biss jekk l-
istandards tal-kwalità tagħhom ikunu tal-
inqas daqs dawk adottati għal prodotti 
simili maħsudin fl-Unjoni jew magħmula 
mit-tali prodotti.
2. Il-prodotti għandhom jiġu kkunsidrati 
li jkunu tal-kwalità msemmija fil-
paragrafu 1 jekk ikunu akkumpanjati 
minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet 
tal-pajjiż tal-oriġini u rikonoxxuti bħala 
ekwivalenti għaċ-ċertifikat imsemmi fl-
Artikolu 59b.
Fil-każ tat-trab tal-ħops, tat-trab tal-ħops 
b’kontenut ogħla ta’ lupulin, tal-estratt 
tal-ħops u tal-prodotti mħallta tal-ħops, l-
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attestazzjoni tista’ tiġi rrikonoxxuta bħala 
waħda li hija ekwivalenti għaċ-ċertifikat 
biss jekk il-kontenut ta’ aċidu alfa f’dawn 
il-prodotti ma jkunx inqas minn dak tal-
ħops li minnhom ikunu tħejjew.
3. Sabiex tnaqqas il-piż amministrattiv 
kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ atti delegati adottati skont l-
Artikolu 160, tistabbilixxi l-kundizzjonijiet 
li bihom l-obbligi marbutin maċ-
ċertifikazzjoni tal-ekwivalenza u mat-
tikkettar tal-pakketti ma japplikawx.
4. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2), tadotta regoli marbutin ma’ dan l-
Artikolu, inklużi r-regoli dwar ir-
rikonoxximent tal-attestazzjonijiet tal-
ekwivalenza u l-kontrolli tal-
importazzjonijiet tal-ħops.

Or. en

Emenda 131
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 362

Proposta għal regolament
Artikolu 130a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130a
Importazzjoni ta’ zokkor mhux 

ipproċessat għall-irfinar: perjodu 
exklussiv ta’ 3 xhur għal raffinaturi full-

time 
1. Sa tmiem is-sena tal-
kummerċjalizzazzjoni 2019-2020, kapaċità 
esklussiva ta’ importazzjoni ta’ 2 500 000 
tunnellata għal kull sena tal-
kummerċjalizzazzjoni, espressi f’zokkor 
abjad, tingħata lil raffinaturi full-time.
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2. L-uniku impjant ta’ pproċessar ta’ 
pitravi taz-zokkor li kien jaġdem fl-2005 
fil-Portugall huwa kkunsidrat bħala 
raffinatur full-time.
3. Liċenzji ta’ importazzjoni għal zokkor 
għall-irfinar għandhom jinħarġu biss lil 
raffinaturi full-time sakemm il-
kwantitajiet ikkonċernati ma jaqbżux il-
kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 1. Il-
liċenzji jistgħu jiġu ttrasferiti biss bejn 
raffinaturi full-time u l-validità tagħhom 
tiskadi fi tmien is-sena tal-
kummerċjalizzazzjoni li għaliha jkunu 
nħarġu.
Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
ewwel tliet xhur ta’ kull sena tal-
kummerċjalizzazzjoni.
4. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jkun 
żgurat li z-zokkor importat għar-raffinar 
jiġi raffinat skont din is-subtaqsima, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont l-Artikolu 160, 
tadotta: 
(a) ċerti definizzjonijiet għat-tħaddim tal-
arranġamenti tal-importazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1;
(b) il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà li operatur irid jissodisfa sabiex 
iressaq applikazzjoni għal liċenzja tal-
importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija;
(c) regoli dwar il-penali amministrattivi li 
għandhom jintalbu.
5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), tadotta r-regoli meħtieġa 
relatati mad-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni 
li għandhom ikunu ppreżentati fir-
rigward tar-rekwiżiti u l-obbligi 
applikabbli għall-importaturi, u b’mod 
partikolari għar-raffinaturi full-time.

Or. en
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Emenda 132
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 363

Proposta għal regolament
Artikolu 130b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 130b
Sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni 

fis-settur taz-zokkor
F’konformità ml-mekkaniżmu deskritt fl-
Artikolu 101da u sat-tmiem tas-sena tal-
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tissospendi, 
kompletament jew parzjalment, l-
applikazzjoni ta’ drittijiet fuq l-
importazzjoni għal ċerti kwantitajiet tal-
prodotti li ġejjin, sabiex tiggarantixxi l-
provvista meħtieġa għas-suq taz-zokkor 
Ewropew: 
(a) iz-zokkor li jaqa’ fil-kodiċi tan-NM 
bin-numru 1701;
(b) għall-isoglukożju li jaqa’ fil-kodiċijiet 
tan-NM bin-numri 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 u 1702 90 30.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. en

Emenda 133
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 1945, 1947, 1948
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Proposta għal regolament
Artikolu 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 133 Artikolu 133

Kamp ta’ applikazzjoni Kamp ta’ applikazzjoni
1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
u fil-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, 
id-differenza bejn dawk il-kwotazzjonijiet 
jew il-prezzijiet u prezzijiet fl-Unjoni tista’ 
tiġi koperta b’rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
għal:

1. Sa fejn ikun meħtieġ biex l-
esportazzjonijiet jiġu megħjunin abbażi ta’ 
kwotazzjonijiet jew prezzijiet fis-suq dinji 
meta l-kundizzjonijiet fis-suq intern 
jaqgħu taħt il-kamp tal-appikazzjoni ta’ 
dawk deskritti fl-Artikolu 154(1) u fil-
limiti li jirriżultaw minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat, u skont l-
Artikolu 3(5) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea, id-differenza bejn dawk il-
kwotazzjonijiet jew il-prezzijiet u prezzijiet 
fl-Unjoni tista’ tiġi koperta b’rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni għal:

(a) il-prodotti tas-setturi li ġejjin li jiġu 
esportati mingħajr ipproċessar ulterjuri:

(a) il-prodotti tas-setturi li ġejjin li jiġu 
esportati mingħajr ipproċessar ulterjuri:

(i) ċereali; (i) ċereali;

(ii) ross; (ii) ross;
(iii) zokkor, fir-rigward tal-prodotti 
elenkati fil-punt (b) sa (d) u (g) tal-Parti III 
tal-Anness I;

(iii) zokkor, fir-rigward tal-prodotti 
elenkati fil-punt (b) sa (d) u (g) tal-Parti III 
tal-Anness I;

(iv) laħam taċ-ċanga u vitella; (iv) laħam taċ-ċanga u vitella;
(v) ħalib u prodotti tal-ħalib; (v) ħalib u prodotti tal-ħalib;

(vi) laħam tal-majjal; (vi) laħam tal-majjal;
(vii) bajd; (vii) bajd;

(viii) laħam tat-tjur; (viii) laħam tat-tjur;
(b) il-prodotti elenkati fil-punti (i) sa (iii), 
(v) u (vii) tal-punt (a) ta’ dan il-paragrafu 
għall-esportazzjoni fl-għamla ta’ oġġetti 
pproċessati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1216/2009 tat-
30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-
arranġamenti kummerċjali applikabbli għal 
ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar 
tal-prodotti agrikoli. u fil-forma ta' prodotti 
li fihom iz-zokkor elenkati fil-punt (b) tal-

(b) il-prodotti elenkati fil-punti (i) sa (iii), 
(v), (vi) u (vii) tal-punt (a) ta’ dan il-
paragrafu għall-esportazzjoni fl-għamla ta’ 
oġġetti pproċessati skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 tat-
30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-
arranġamenti kummerċjali applikabbli għal 
ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar 
tal-prodotti agrikoli, inklużi prodotti 
esportati fil-forma ta’ oġġetti mhux 
koperti mill-Anness I mat-Trattat, skont 
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Parti X tal-Anness I ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 
578/2010 tad-29 ta’ Ġunju 2010, u fil-
forma ta' prodotti li fihom iz-zokkor 
elenkati fil-punt (b) tal-Parti X tal-Anness 
I.

2. Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal 
prodotti esportati fl-għamla ta’ oġġetti 
pproċessati m’għandhomx ikunu ogħla 
minn dawk applikabbli għall-istess prodotti 
esportati mingħajr ipproċessar ulterjuri.

2. Ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal 
prodotti esportati fl-għamla ta’ oġġetti 
pproċessati m’għandhomx ikunu ogħla 
minn dawk applikabbli għall-istess prodotti 
esportati mingħajr ipproċessar ulterjuri.

2a. Bla ħsara għall-applikazzjoni tal-
Artikolu 154(1) u l-Artikolu 159, ir-
rifużjoni disponibbli għall-prodotti 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 
ta’ EUR 0.

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, miżuri meħtieġa 
għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. 
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, miżuri meħtieġa 
għall-applikazzjoni 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 134
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 364

Proposta għal regolament
Artikolu 135

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 135 Artikolu 135

Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni Iffissar ta’ rifużjonijiet tal-esportazzjoni
1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti speċifiċi 
ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-

1. L-istess rifużjonijiet tal-esportazzjoni 
għandhom japplikaw għall-istess prodotti 
fl-Unjoni kollha. Dawn jistgħu jvarjaw 
skont id-destinazzjoni, l-aktar fejn il-
qagħda dinjija tas-suq, ir-rekwiżiti speċifiċi 
ta’ ċerti swieq jew l-obbligi li jirriżultaw 
minn ftehimiet konklużi skont l-
Artikolu 218 tat-Trattat joħolqu din il-
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ħtieġa. ħtieġa.
2. Il-miżuri dwar l-iffissar tar-rifużjonijiet 
għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat.

2. Ir-rifużjonijiet għandhom jiġu ffissati, 
għal perjodu limitat, mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).
Dawn jistgħu jiġu ffissati bi proċeduri tal-
offerti għaċ-ċereali, ir-ross, iz-zokkor u l-
ħalib u l-prodotti tal-ħalib.
2a. Wieħed għandu jieħu kont ta’ wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin meta jkunu 
qed jiġu ffissati rifużjonijiet għal ċertu 
prodott:
(a) is-sitwazzjoni eżistenti u x-xejra futura 
fir-rigward ta’:
i) il-prezzijiet ta’ dak il-prodott u d-
disponibbiltajiet tiegħu fis-suq tal-Unjoni,
(ii) il-prezzijiet ta’ dak il-prodott fis-suq 
dinji.
(b) l-għanijiet tal-organizzazzjoni komuni 
tas-suq li huma li jiġu żgurati l-
ekwilibriju u l-iżvilupp naturali tal-
prezzijiet u l-kummerċ f’dan is-suq;
(c) il-ħtieġa li jkunu evitati disturbi li 
x’aktarx joħolqu żbilanċ fit-tul bejn il-
provvista u d-domanda fis-suq tal-Unjoni;
(d) l-aspetti ekonomiċi tal-
esportazzjonijiet proposti;
(e) il-limiti li jirriżultaw minn ftehimiet 
konklużi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat;
(f) il-ħtieġa li jkun stabbilit bilanċ bejn l-
użu ta’ prodotti bażiċi tal-Unjoni fil-
manifattura ta’ prodotti pproċessati għall-
esportazzjoni lejn pajjiżi terzi u l-użu ta’ 
prodotti minn pajjiżi terzi importati skont 
arranġamenti ta’ pproċessar;
(g) l-ispejjeż tal-kummerċjalizzazzjoni l-
aktar favorevoli u l-ispejjeż tat-trasport 
mis-swieq tal-Unjoni għall-portijiet tal-
Unjoni jew postijiet oħra tal-esportazzjoni 
flimkien mal-ispejjeż tat-trasport lejn il-
pajjiżi tad-destinazzjoni;
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(h) id-domanda fis-suq tal-Unjoni;
(i) fir-rigward tas-setturi tal-majjal, tal-
bajd u tal-laħam tat-tjur, id-differenza 
bejn il-prezzijiet fl-Unjoni u l-prezzijiet 
fis-suq dinji għall-kwantità ta’ qamħ 
għall-għalf meħtieġ għall-produzzjoni fl-
Unjoni tal-prodotti ta’ dawk is-setturi.

Or. en

Emenda 135
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 367

Proposta għal regolament
Artikolu 141

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141 Artikolu 141
Setgħat oħra ta' implimentazzjoni Setgħat oħra ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni , tiffissa koeffiċjenti li 
jaġġustaw rifużjonijiet ta’ esportazzjoni 
b’konformità mar-regoli adottati skont l-
Artikolu 139(6).

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi 
applikata l-proċedura msemmija fl-
Artikolu 162(2) jew (3).

Or. en

Emenda 136
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 368, 369, 2018
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Proposta għal regolament
Artikolu 143

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 143 Artikolu 143
Applikazzjoni tal-Artikoli 101 sa 106 tat-

Trattat
Applikazzjoni tal-Artikoli 101 sa 106 tat-

Trattat
Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, l-Artikoli 101 sa 106 tat-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta’ 
implimentazzjoni tiegħu għandhom, bla 
ħsara għall-Artikoli 144 sa 145 ta’ dan ir-
Regolament, japplikaw għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki kollha msemmija fl-
Artikolu 101(1) u fl-Artikolu 102 tat-
Trattat li huma relatati mal-produzzjoni ta’ 
prodotti agrikoli u mal-kummerċ tagħhom.

Salv li ma jkunx ipprovdut mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, skont l-Artikolu 42 tat-
Trattat, l-Artikoli 101 sa 106 tat-Trattat u 
d-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni 
tiegħu għandhom, bla ħsara għall-
Artikoli 143a sa 145 ta’ dan ir-
Regolament, japplikaw għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki kollha msemmija fl-
Artikolu 101(1) u fl-Artikolu 102 tat-
Trattat li huma relatati mal-produzzjoni ta’ 
prodotti agrikoli u mal-kummerċ tagħhom.

Sabiex ittejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern u biex tiżgura applikazzjoni 
uniformi tar-regoli ta’ kompetizzjoni tal-
Unjoni fis-settur tal-agrikoltura u 
agroalimentari, il-Kummissjoni għandha 
tikkoordina azzjoni mill-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ kompetizzjoni differenti. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tippublika linji gwida u gwidi ta’ 
prattika tajba sabiex jassistu l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni differenti, kif 
ukoll impriżi fis-settur tal-agrikoltura u 
agroalimentari.

Or. en

Emenda 137
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 370
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Proposta għal regolament
Artikolu 143a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 143a
Is-suq rilevanti

1. Id-definizzjoni ta’ suq rilevanti 
tippermetti l-identifikazzjoni u d-
definizzjoni tal-perimetru fejn tiġi 
eżerċitata l-kompetizzjoni bejn l-impriżi, u 
din titfassal fuq żewġ dimensjonijiet 
kumulattivi:
(a) is-suq tal-prodotti rilevanti: għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu, “suq tal-
prodotti” jfisser is-suq li jinkludi l-
prodotti kollha meqjusa bħala li jistgħu 
jinbidlu jew jistgħu jiġu sostitwiwti mill-
konsumatur minħabba l-karatteristiċi 
tagħhom, il-prezz tagħhom u l-użu li 
huma maħsuba għalih;
(b) is-suq ġeografiku rilevanti għall-
finijiet ta’ dan il-kapitolu “suq 
ġeografiku” jfisser is-suq li jinkludi fih iż-
żona fejn dawk l-impriżi konċernati huma 
involuti fil-provvista jew domanda ta’ 
prodotti jew servizzi, fejn il-kondizzjonijiet 
tal-kompetizzjoni huma biżżejjed ta' 
natura waħda u li jistgħu jkunu distinti 
minn żoni ġeografiċi ġirien, l-aktar 
minħabba li l-kondizzjonijiet ta’' 
kompetizzjoni huma notevolment 
differenti f'dawk iż-żoni.
2. Għall-finijiet ta’ determinazzjoni tas-
suq inkwistjoni, japplikaw il-prinċipji li 
ġejjin:
(a) is-suq tal-prodotti rilevanti għandu jiġi 
analizzat, għall-prodotti mhux lesti, l-
ewwel nett fil-livell tal-ispeċi għall-
produzzjonijiet veġetali u tal-annimali; 
kull kunsiderazzjoni ta’ skala ta’ livell 
inferjuri għandha tkun ġustifikata;
(b) is-suq ġeografiku rilevanti għandu jiġi 
analizzat l-ewwel nett fil-livell tas-suq tal-
Unjoni;  kull kunsiderazzjoni ta’ skala ta’ 
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livell inferjuri għandha tkun ġustifikata.

Or. en

Emenda 138
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 371

Proposta għal regolament
Artikolu 143b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 143b
Pożizzjoni dominanti

1. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
b’“pożizzjoni dominanti" wieħed jifhem 
il-fatt li impriża tkun tinstab f’sitwazzjoni 
ta’ qawwa ekonomika li ttiha l-kapaċità li 
tostakola kompetizzjoni effettiva fis-suq 
inkwistjoni, u b’hekk ittiha l-possibbiltà 
għal aġir indipendenti b’mod evidenti 
meta mqabbla mal-kompetituri tagħha, 
mal-klijenti tagħha u, finalment mal-
konsumaturi.
2. L-istat ta’ pożizzjoni dominanti jitqies li 
mhux milħuq meta l-partijiet tas-suq 
miżmuma f'suq partikolari minn impriża, 
jew minn diversi impriżi marbuta bi 
ftehim orizzontali, fis-settur agrikolu u 
agroalimentari, ma jilħqux il-livell ta’ 
partijiet mis-suq miżmuma mill-impriża li 
għandha l-aktar importanza fl-istess suq 
inkwistjoni u tken tinsab direttament 
upstream fil-katina tal-provvista.

Or. en

Emenda 139
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 372-376
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Proposta għal regolament
Artikolu 144

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 144 Artikolu 144

Eċċezzjonijiet għall-objettivi tal-PAK u 
tal-bdiewa u l-assoċjazzjonijiet tagħhom

Eċċezzjonijiet għall-objettivi tal-PAK u 
tal-bdiewa u l-organizzazzjonijiet jew l-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet

tagħhom
1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki msemmija fl-Artikolu 143ta’ dan 
ir-Regolament meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat.

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma msemmija fl-Artikolu 
143ta’ dan ir-Regolament meħtieġa għall-
kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 39 
tat-Trattat.

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika għal
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki ta’ 
bdiewa, assoċjazzjonijiet ta’ bdiewa, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bħal 
dawn, jew ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 
ta’ dan ir-Regolament, jew 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 
ta’ dan ir-Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli, u li bihom ma jkunx 
hemm obbligu li jintalbu prezzijiet 
identiċi, sa kemm minħabba f’hekk ma 
tiġix eskluża l-kompetizzjoni jew ikun 
hemm periklu biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

B’mod partikolari, ftehimiet, deċiżjonijiet 
u prattiki miftiehma ta’ bdiewa,  ew ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 ta’ dan ir-
Regolament, jew assoċjazzjonijiet ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 107 ta’ dan ir-
Regolament, li jikkonċernaw il-
produzzjoni jew il-bejgħ ta’ prodotti 
agrikoli jew l-użu ta’ faċilitajiet konġunti 
għall-ħażna, trattament jew ipproċessar ta’ 
prodotti agrikoli għandhom jitqiesu 
neċessarji biex jintlaħqu l-objettivi tal-
Artikolu 39 tat-Trattat.

Il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma msemmija f’dan il-paragrafu 
għandhom jitqiesu li jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 101(3) 
tat-Trattat.
Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
fejn il-kompetizzjoni hija eskluża.
1a. Il-ftehimiet, id- deċiżjonjiet u l-prattiki 
miftiehma msemmija fil-paragrafu 1 ma 
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għandhomx jinkludu obbligu li jintuża 
prezz determinat, ħlief għall-kuntratti 
msemmija fl-Artikoli 104a, 105a, 113a u 
113b.
1b. Il-ftehimiet, id- deċiżjonjiet u l-prattiki 
miftiehma ta’ bdiewa, ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew ta’ 
assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi msemmija fl-Artikolu 143 
għandhom jaqgħu taħt il-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1/2003. 

2. Wara li tikkonsulta lill-Istati Membri u 
tisma' lill-impriżi jew l-assoċjazzjonijiet 
tal- impriżi kkonċernati u kwalunkwe 
persuna oħra naturali jew legali li hi tqis 
xierqa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa unika, soġġett għal reviżjoni mill-
Qorti tal-Ġustizzja, biex tiddetermina, billi 
tadotta, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, Deċiżjoni li għandha 
tkun ippubblikata, liema ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki jissodisfaw il-
kundizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha timpenja ruħha 
li tistabbilixxi dan jew fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq it-talba ta' awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru jew ta' 
impriża jew assoċjazzjoni ta' impriżi 
interessati.
3. Il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2 għandha tagħti l-ismijiet tal-
partijiet u l-kontenut prinċipali tad-
deċiżjoni.  Hija għandha tikkonsidra l-
interessi leġittimi tal-impriżi fil-
protezzjoni tas-sigrieti tan-negozju 
tagħhom.

Or. en

Emenda 140
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 381-385, 1793
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Proposta għal regolament
Artikolu 145

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
Artikolu 145 Artikolu 145

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 

rikonoxxuti

Ftehimiet u prattiki miftiehma ta’ 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 

rikonoxxuti
1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għas-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, 
skont l-Artikolu 108(2) ta’ dan ir-
Regolament.

1. L-Artikolu 101(1) tat-Trattat m’għandux 
japplika għall-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma ta’ organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 108 ta’ dan ir-Regolament bil-
għan li jitwettqu l-attivitajiet elenkati fil-
punt (c) tal-Artikolu 108(1) ta’ dan ir-
Regolament, u għas-setturi taż-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-ikel u tat-tabakk, 
skont l-Artikolu 108(2) ta’ dan ir-
Regolament.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika biss 
sakemm:

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika biss 
sakemm:

(a) il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma jkunu ġew notifikati lill-
Kummissjoni;

(a) il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma jkunu ġew notifikati lill-
Kummissjoni;

(b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi d-
dettalji kollha meħtieġa l-Kummissjoni, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ma 
tkunx sabet li l-ftehimiet, id-deċiżjonijiet 
jew il-prattiki miftiehma huma 
inkompatibbli mar-regoli Komunitarji.

(b) fi żmien xahrejn minn meta tirċievi n-
notifika meħtieġa l-Kummissjoni, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni adottati 
mingħajr ma tapplika l-Artikolu 162(2) 
jew (3), ma tkunx sabet li dawn il-ftehimiet 
jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-
paragrafu 4.

3. Il-ftehim, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma ma jistgħux jidħlu fis-seħħ qabel 
ma jgħaddi l-perijodu msemmi fil-
paragrafu 2(b).

3. Il-ftehim, id-deċiżjonijiet u l-prattiki 
miftiehma ma jistgħux jidħlu fis-seħħ qabel
ma jgħaddi l-perijodu msemmi fil-
paragrafu 2(b).

3a. Minkejja l-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-
Artikolu, fil-każ ta’ kriżi, il-ftehimiet, id-
deċiżjonijiet u l-prattiki miftiehma 
msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jidħlu fis-seħħ u għandhom ikunu 
notifikati lill-Kummissjoni hekk kif dawn 
ikunu adottati.
Il-Kummissjoni għandha 21 ġurnata 
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żmien minm meta ssir in-notifika biex 
tiddikjara, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni adottati mingħajr l-
applikazzjoni tal-Artikolu 162(2) jew (3), 
li dawn il-ftehimiet jaqgħu taħt il-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-paragrafu 4.

4. Ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki 
miftiehma għandhom fi kwalunkwe każ 
jiġu ddikjarati inkompatibbli mar-regoli 
tal-Unjoni jekk huma:

4. Ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki 
miftiehma għandhom fi kwalunkwe każ 
jiġu ddikjarati inkompatibbli mar-regoli 
tal-Unjoni jekk huma:

(a) jistgħu, bi kwalunkwe mod, iwasslu 
għall-qsim tas-swieq fl-Unjoni;

(a) jistgħu, bi kwalunkwe mod, iwasslu 
għall-qsim tas-swieq fl-Unjoni;

(b) jistgħu jaffettwaw l-operazzjoni soda 
tal-organizzazzjoni tas-suq;

(b) jistgħu jaffettwaw l-operazzjoni soda 
tal-organizzazzjoni tas-suq;

(c) jistgħu joħolqu tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni li ma jkunx essenzjali għall-
kisba tal-objettivi tal-PAK segwiti mill-
attività tal-organizzazzjoni 
interprofessjonali;

(c) jistgħu joħolqu tgħawwiġ tal-
kompetizzjoni li ma jkunx essenzjali għall-
kisba tal-objettivi tal-PAK segwiti mill-
attività tal-organizzazzjoni 
interprofessjonali;

(d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet 
jew l-iffissar ta’ kwoti;

(d) jġibu magħhom l-iffissar ta’ prezzijiet;

(e) jistgħu joħolqu diskriminazzjoni jew 
jeliminaw il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ 
proporzjon sustanzjali tal-prodotti 
inkwistjoni. 

(e) jistgħu joħolqu diskriminazzjoni jew 
jeliminaw il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ 
proporzjon sustanzjali tal-prodotti 
inkwistjoni. 

5. Jekk, wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
xahrejn li jissemma fil-paragrafu 2(b), il-
Kummissjoni ssib li l-kondizzjonijiet biex 
jiġi applikat il-paragrafu 1 ma ġewx 
sodisfatti, għandha, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni li 
tiddikjara li l-Artikolu 101 (1) tat-Trattat 
japplika għall-ftehim, għad-deċiżjoni jew 
għall-prattika miftiehma in kwistjoni.

5. Jekk, wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 
xahrejn li jissemma fil-paragrafu 2(b), il-
Kummissjoni ssib li l-kondizzjonijiet biex 
jiġi applikat il-paragrafu 1 ma ġewx 
sodisfatti, għandha, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta deċiżjoni li 
tiddikjara li l-Artikolu 101 (1) tat-Trattat 
japplika għall-ftehim, għad-deċiżjoni jew 
għall-prattika miftiehma inkwistjoni.

Dik id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
m’għandhiex tapplika qabel id-data tan-
notifika tagħha lill-organizzazzjoni 
interprofessjonali kkonċernata, sakemm 
dik l-organizzazzjoni interprofessjonali ma 
tkunx tatx informazzjoni mhux korretta jew 
tkun abbużat mill-eżenzjoni prevista fil-
paragrafu 1.

Dik id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
m’għandhiex tapplika qabel id-data tan-
notifika tagħha lill-organizzazzjoni 
interprofessjonali kkonċernata, sakemm 
dik l-organizzazzjoni interprofessjonali ma 
tkunx tatx informazzjoni mhux korretta jew 
tkun abbużat mill-eżenzjoni prevista fil-
paragrafu 1.

6. Fil-każ ta’ ftehimiet multiannwali, in-
notifika għall-ewwel sena għandha tkun 

6. Fil-każ ta’ ftehimiet multiannwali, in-
notifika għall-ewwel sena għandha tkun 
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valida għas-snin sussegwenti tal-ftehim. 
Madanakollu, f’dak il-każ, il-
Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew fuq talba ta’ Stat Membru ieħor, 
toħroġ riżultat ta’ inkompatibbiltà fi 
kwalunkwe ħin.

valida għas-snin sussegwenti tal-ftehim. 

6a. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi 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 141
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 387, 2050, 2054

Proposta għal regolament
Artikolu 154

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 154 Artikolu 154

Miżuri kontra t-tfixkil fis-suq Miżuri kontra t-tfixkil fis-suq
1. Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

1. Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra tfixkil fis-swieq 
ikkawżat minn żidiet fil-prezzijiet jew meta 
l-prezzijiet jinżlu b’mod sinifikanti fi swieq 
interni jew esterni jew żieda sostanzjali fl-
ispejjeż tal-produzzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 7(2) jew minn kwalunkwe fattur 
ieħor li jolqot lis-suq, fejn dik is-
sitwazzjoni x’aktarx li tkompli sejra jew li 
tmur għall-agħar, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat u sakemm kull miżura oħra 
disponibbli taħt dan ir-Regolament tidher 
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li tkun insuffiċjenti.
Fejn fil-każijiet ta’ theddid ta’ tfixkil fis-
swieq imsemmi fl-ewwel subparagrafu, 
dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta’ 
urġenza li jesiġu hekk, għandha tapplika l-
proċedura msemmija fl-Artikolu 161 ta' 
dan ir-Regolament għal atti delegati 
adottati skont dan il-paragrafu.

Fejn fil-każijiet ta’ tfixkil fis-swieq 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu, dan ikun 
meħtieġ għal raġunijiet ta’ urġenza li jesiġu 
hekk, għandha tapplika l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 161 ta' dan ir-
Regolament għal atti delegati adottati skont 
dan il-paragrafu.

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ. 

Dawn il-miżuri jistgħu, safejn u għaż-
żmien meħtieġ, jestendu jew jimmodifikaw 
il-kamp ta’ applikazzjoni, it-tul ta’ żmien 
jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra pprovduti 
skont dan ir-Regolament, jew jissospendu 
dazji ta’ importazzjoni għalkollox jew 
parzjalment, inkluż għal ċerti kwantitajiet 
jew perjodi skont kemm ikun meħtieġ, jew 
jallokaw fondi sabiex jibdew jingħataw ir-
rifużjonijiet għall-esportazzjoni msemmija 
fil-Kapitolu VI tal-Parti III, jew bl-għoti 
ta’ sostenn speċifiku lill-produtturi ħalli 
jkunu mitigati l-effetti ta’ tfixkil serju tas-
suq. 

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx japplikaw għal prodotti
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

2. Bla ħsara għall-Artikolu 133(1), il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għall-prodotti kollha
elenkati fl-Anness I.

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, regoli meħtieġa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu. Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod 
partikolari, ikunu dwar il-proċeduri u l-
kriterji tekniċi. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, regoli meħtieġa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan 
l-Artikolu. Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod 
partikolari, ikunu dwar il-proċeduri u l-
kriterji tekniċi. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 142
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 2092
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Proposta għal regolament
Artikolu 155

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 155 Artikolu 155
Miżuri dwar mard tal-annimali u telf ta’ 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għa—saħħa pubblika, tal-annimali jew 

tal-pjanti

Miżuri dwar parassiti, mard tal-annimali 
u tal-pjanti u telf ta’ fiduċja tal-

konsumaturi minħabba riskji għas-
saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-

pjanti
1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali ta’ appoġġ:

1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont il-proċedura ta’ 
emerġenza msemmija fl-Artikolu 161,
tiddeċiedi miżuri eċċezzjonali ta’ appoġġ 
għas-suq milqut:

(a) għas-suq milqut biex jitqiesu 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi li jistgħu jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ miżuri biex jikkumbattu t-
tixrid ta’ mard f’annimali, u

(a) biex jitqiesu restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi li 
jistgħu jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ 
miżuri biex jikkumbattu t-tixrid ta’ 
parassiti u mard f’annimali u pjanti, u

(b) biex jitqies it-tfixkil serju fis-swieq 
attribwit direttament għal telf ta’ fiduċja 
tal-konsumaturi minħabba riskji għas-
saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-pjanti.

(b) biex jitqies it-tfixkil serju fis-swieq 
attribwit direttament għal telf ta’ fiduċja 
tal-konsumaturi minħabba riskji għas-
saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-pjanti.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).
2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għas-setturi li ġejjin:

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għas-setturi li ġejjin:

(a) laħam taċ-ċanga u vitella; (a) laħam taċ-ċanga u vitella;
(b) ħalib u prodotti tal-ħalib; (b) ħalib u prodotti tal-ħalib;

(c) laħam tal-majjal; (c) laħam tal-majjal;
(d) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż; (d) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż;

(e) bajd; (e) bajd;
(f) laħam tat-tjur. (f) laħam tat-tjur.

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 li huma relatati mat-telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika jew tal-pjanti 
għandhom japplikaw ukoll għall-prodotti 

Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 li huma relatati mat-telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika jew tal-pjanti 
għandhom japplikaw ukoll għall-prodotti 
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agrikoli l-oħra kollha għajr għal dawk 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

agrikoli l-oħra kollha.

2a. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
delegati adottati skont il-proċedura ta’ 
emerġenza msemmija fl-Artikolu 161, 
testendi l-lista ta’ prodotti msemmija fil-
paragrafu 2.

3. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu meta jintalbu mill-Istat 
Membru konċernat.

3. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1
għandhom jittieħdu meta jintalbu mill-Istat 
Membru konċernat.

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
sanitarji u veterinarji malajr biex jeqred il-
mard, u biss sa fejn u sa kemm ikun 
strettament meħtieġ biex jappoġġa s-suq 
konċernat.

4. Il-miżuri msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jistgħu jittieħdu biss jekk l-
Istat Membru konċernat ikun ħa miżuri 
rilevanti fitosanitarji jew sanitarji u 
veterinarji malajr biex jeqred il-parassiti 
jew il-mard, u biss sa fejn u sakemm ikun 
strettament meħtieġ biex jappoġġja s-suq 
konċernat.

5. L-Unjoni għandha tipprovdi 
finanzjament parzjali ekwivalenti għal 
50 % tal-infiq imġarrab mill-Istati Membri 
għall-miżuri msemmija paragrafu 1.

5. L-Unjoni għandha tipprovdi 
finanzjament parzjali ekwivalenti għal 50 
% u 75% rispettivament, tal-infiq imġarrab 
mill-Istati Membri għall-miżuri msemmija 
fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1. Dawn 
il-miżuri jistgħu jinkludu vantaġġi fiskali 
jew self preferenzjali mogħti lill-bdiewa li 
jkunu ffinanzjati skont ir-Regolament 
[dwar l-Iżvilupp Rurali].

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
dwiefer.

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nfiq meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
dwiefer.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn produtturi jikkontribwixxu għall-infiq 
mġarrab mill-Istati Membri, dan ma 
jirriżultax f’tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
bejn produtturi fi Stati Membri differenti.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fejn produtturi jikkontribwixxu għall-infiq 
mġarrab mill-Istati Membri, dan ma 
jirriżultax f’tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
bejn produtturi fi Stati Membri differenti.

Or. en
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Emenda 143
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 390

Proposta għal regolament
Artikolu 156

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156 Artikolu 156

Miżuri għal riżoluzzjoni ta’ problemi 
speċifiċi

Miżuri għal riżoluzzjoni ta’ problemi 
speċifiċi

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

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati adottati skont il-proċedura ta’ 
emerġenza msemmija fl-Artikolu 161, 
tiddeċiedi miżuri ta’ emerġenza meħtieġa u 
ġustifikabbli biex tirriżolvi problemi 
speċifiċi. Dawk il-miżuri jistgħu 
jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament biss sakemm ikun strettament 
neċessarju u għall-perjodu li jkun 
strettament neċessarju.

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

2. Biex tirriżolvi problemi speċifiċi, għal 
raġunijiet ta’ urġenza estrema ġustifikati 
kif xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 161.

Or. en

Emenda 144
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 391, 2104

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex jindirizzaw żbilanċi 
qawwija fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
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ħalib
1. Mill-1 ta’ April 2015, fil-każ ta’ żbilanċ 
qawwi fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2), li tagħti, tal-
anqas għal perjodu ta’ tliet xhur li jista’ 
jkun estiż, appoġġ lill-produtturi tal-ħalib 
li b’mod volontarju jnaqqsu l-produzzjoni 
tagħhom tal-anqas b’5% meta mqabbel 
mal-istess perjodu fis-sena ta’ qabel.
Meta tagħti dan l-appoġġ, il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi wkoll, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2), li timponi, tal-anqas għal perjodu 
ta’ tliet xhur li jista’ jkun estiż, imposta 
fuq il-produtturi tal-ħalib li jżidu l-
produzzjoni tagħhom tal-anqas b’5% 
meta mqabbel mal-istess perjodu fis-sena 
ta’ qabel.
2. Meta tagħti bidu għall-miżura 
msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tqis l-iżviluppi tal-ispejjeż tal-
produzzjoni, l-aktar l-ispejjeż tal-prodotti.
3. Il-provvista ta’ ħalib, mingħajr ħlas, lil 
organizzazzjonijiet ta’ karità, kif definit fl-
Artikolu 29(3)(b) ta’ COM (2012) 617 taħt 
l-isem “organizzazzjonijiet imsieħba”, 
jista’ jitqies bħala tnaqqis fil-produzzjoni 
taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4.
4. Il-prodotti ta’ impriżi li jkunu 
implimentaw is-sistema msemmija fis-
subparagrafu 1 tal-paragrafu 1, 
għandhom jingħataw prijorità meta 
jittieħdu miżuri ta’ intervent fis-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tal-ħalib, kif hemm 
referenza fit-Titolu I tal-Parti II.
5. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
żgurat li din l-iskema titħaddem b’mod 
effettiv u adegwat, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 160 biex 
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tistabbilixxi:
(a) il-kriterji li għandhom jiġu rispettati 
biex wieħed ikun eliġibbli għall-
għajnuna;
(b) il-kundizzjonijiet speċifiċi li jattivaw l-
implimentazzjoni ta’ din l-iskema;
(c) il-kundizzjonijiet li bihom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet ta’ karità msemmija 
fil-paragrafu 2 jistgħu jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni;
(d) il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-ħlas 
lura ta’ għajnuna fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-impenji biex titnaqqas il-
produzzjoni, flimkien ma’ interessi dovuti 
taħt ir-regoli rilevanti fis-seħħ.
6. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri 
meħtieġa fir-rigward tal-ammont ta’ 
għajnuna u d-daqs tal-imposta msemmija 
fil-paragrafu 1.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. en

Emenda 145
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 2067

Proposta għal regolament
Artikolu 156b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156b
Miżuri kontra t-tfixkil fis-settur tal-frott u 

l-ħaxix
1. Minħabba fin-natura speċifiku u 
peribbli tal-frott u l-ħaxix, jitwaqqaf 
mekkaniżmu li jirrispondi għat-tfixkil 
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serju tas-suq; dan jista’ jkun ikkawżat 
minn tnaqqis sinifikanti fil-prezzijiet tas-
suq intern li jkunu ġejjin minn tħassib 
dwar is-saħħa u kawżi oħrajn li jwassal 
għal waqgħat f’salt fid-domanda. 
2. Dan il-mekkaniżmu jkun esklussiv 
għall-prodott jew il-prodotti inkwestjoni, 
ikun ta’ applikazzjoni temporali limitata, 
reviżibbli, attivat awtomatikament u 
aċċessibbli għall-produtturi kollha fis-
settur.
3. Dan għandu jinkludi l-miżuri elenkati 
fil-punti (g), (h) u (d) tal-Artikolu 31(2) 
ta’ dan ir-Regolament, imma dawn ikunu 
indipendenti mill-ġestjoni tal-fondi 
operattivi użati mill-organizzjonijiet 
rikonoxxuti tal-produtturi tal-frott u l-
ħaxix. 
4. L-Unjoni għandha tiffinanzja 100% 
tan-nefqa għall-miżuri stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
5. L-operazzjonijiet ta’ ġestjoni ta’ 
kriżijiet serji għandhom ikunu rregolati 
mill-mekkaniżmi stabbiliti għall-miżuri ta’ 
ġestjoni tal-kriżijiet skont il-qafas tal-
programmi operattivi.  Dawk li jintlaqtu li 
mhumiex membri ta’ organizzazzjoni ta’ 
podutturi għandhom jikkonkludu 
ftehimiet bl-iskop li jikkoordinaw 
operazzjonijiet għall-ġestjoni ta’ kriżijiet,u 
jiftiehmu dwar ċertu persentaġġ li għandu 
jitwarrab sabiex ikopru l-ispejjeż tal-
ġestjoni.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 160 ħalli tapplika l-miżuri 
elenkati fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu.
7. Fuq talba tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implementazzjoni, tadotta miżuri 
eċċezzjonali. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-pubbliku jkun infurmat meta 
tali miżuri jiddaħħlu u jkun magħmul 
konxju mill-prodotti, l-oqsma u l-ammont 
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ta’ sostenn inkwestjoni. Fil-każ ta’ 
distribuzzjoni libera, l-ammont ta’ sostenn 
ikun aġġustat. It-tmiem tal-perijodu ta’ 
kriżi jkun ukoll determinat, permezz ta’ 
att ta’ implementazzjoni, ladarba l-każ ta’ 
tfixkil serju tas-suq jintemm. L-atti ta’ 
implementazzjoni jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).

Or. en

Emenda 146
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 392

Proposta għal regolament
Parti V – Kapitolu I – Taqsima 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 3A
FTEHIMIET, DEĊIŻJONIJIET U 
PRATTIKI MIFTIEHMA MATUL 

PERJODI TA’ ŻBILANĊ QAWWI FIS-
SWIEQ

Or. en

Emenda 147
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 392

Proposta għal regolament
Artikolu 156c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156c
L-applikazzjoni tal-Artikolu 101(1) tat-

Trattat
1. Matul perjodi ta’ żbilanċi qawwija fis-
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swieq, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2), li l-Artikolu 
101(1) tat-Trattat taħt l-ebda ċirkostanza 
ma għandu japplika għal ftehimiet, 
deċiżjonijiet u prattiki miftiehma li 
jinvolvu organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti, assoċjazzjonijiet tagħhom u 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti fi kwalunkwe settur imsemmi 
fl-Artikolu 1(2) ta’ dan ir-Regolament, 
sakemm dawn il-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma jfittxu li jistabbilizzaw 
is-settur konċernat bl-introduzzjoni ta’ 
miżuri għall-iffissar ta’ prezzijiet u ta’ 
kontroll tal-produzzjoni.
Dan il-paragrafu japplika wkoll għall-
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki 
miftiehma bejn organizzazzjonijiet.
2. Il-paragrafu 1 japplika biss jekk il-
Kummissjoni tkun diġà adottat xi waħda 
mill-miżuri msemmija f’dan il-Kapitolu, 
jew din tkun awtorizzat l-intervent 
pubbliku jew appoġġ għall-ħażna privata 
kif imsemmi fil-Kapitolu I tat-Titolu I tal-
Parti II u jekk il-ftehimiet, deċiżjonijiet u 
prattiki miftiehma msemmija fil-
paragrafu 1 ikunu meqjusa bħala li huma 
ġustifikati mill-Istat(i) Membru(i) 
kkonċernat(i) fir-rigward tal-iżbilanċ fis-
suq.
3. Il-ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki 
miftiehma msemmija fil-paragrafu 1 ma 
jistgħux ikunu validi għal perjodu itwal 
minn 6 xhur, sakemm il-Kummissjoni ma 
tkunx awtorizzat, permezz ta’ deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni, perjodu addizzjonali ta’ 
6 xhur.

Or. en
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Emenda 148
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 396

Proposta għal regolament
Artikolu 157a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 157a
Dikjarazzjonijiet obbligatorji fis-settur tal-

ħalib u tal-prodotti tal-ħalib
Mill-1 ta’ April 2015, l-ewwel xerrejja tal-
ħalib mhux ipproċessat għandhom 
jiddikjaraw lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti l-kwantità ta’ ħalib mhux 
ipproċessat li ġie kkonsenjat lilhom kull 
xahar.
Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu u tal-
Artikolu 104a, “l-ewwel xerrej” tfisser 
impriżi jew gruppi li jixtru l-ħalib mill-
produtturi biex:
(a) jissoġġettawh għall-ġbir, l-ippakkjar, 
il-ħażna, it-tkessiħ jew l-ipproċessar, 
inkluż skont kuntratt;
(b) ibigħuh lil impriża waħda jew aktar li 
tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħra tal-ħalib.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-kwantità ta’ 
ħalib mhux ipproċessat imsemmija fl-
ewwel subparagrafu.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli 
dwar il-kontenut, il-format u l-iskeda ta’ 
tali dikjarazzjonijiet u miżuri rigward in-
notifiki li għandhom isiru mill-Istati 
Membri f’konformità ma’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
162(2).
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Emenda 149
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 398-404, 2120, 2130

Proposta għal regolament
Artikolu 158

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 158 Artikolu 158

Obbligu ta’ rapportar lill-Kummissjoni Obbligu ta’ rapportar lill-Kummissjoni
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill:

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill:

(a) kull tliet snin wara l-2013 dwar l-
implimentazzjoni tal-miżuri fis-settur tal-
apikultura kif stabbilit fl-Artikoli 52 sa 
54;

(a) kull tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament:

(i) dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri fis-
settur tal-apikultura kif stabbilit fl-
Artikoli 52 sa 54;
(ii) dwar l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ 
kompetizzjoni għas-settur tal-biedja u 
agroalimentari fl-Istati Membri kollha, 
b’attenzjoni partikolari għall-
applikazzjoni tal-eżenzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 144 u 145 u nuqqas ta’ qbil 
potenzjali fl-interpretazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ regoli tal-
kompetizzjoni nazzjonali u Ewropej, 
flimkien ma’ kwalunkwe proposta xierqa; 
(iii) dwar il-passi li jittieħdu għall-
protezzjoni ta’ denominazzjonijiet ta’ 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi 
kontra użu mhux xieraq f’pajjiżi terzi;

(b) sat-30 ta’ Ġunju 2014 kif ukoll sal-
31 ta’ Diċembru 2018 dwar l-iżvilupp tal-
qagħda tas-suq fis-settur tal-ħalib u 
prodotti tal-ħalib u partikolarment dwar l-
applikazzjoni tal-Artikoli 104 sa 107 u 145
f’dak is-settur li tkopri, b’mod partikolari,

(b) sat-30 ta’ Ġunju 2014 kif ukoll sal-
31 ta’ Diċembru 2018 dwar l-iżvilupp tal-
qagħda tas-suq fis-settur tal-ħalib u 
prodotti tal-ħalib u partikolarment dwar l-
applikazzjoni tal-Artikoli 104a, 105a, 105b 
u 157a f’dak is-settur, u li jivvaluta, b’mod 
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inċentivi potenzjali biex bdiewa jiġu 
mħeġġa jidħlu fi ftehimiet konġunti ta’ 
produzzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
proposta xierqa.

partikolari, l-effetti fuq il-produtturi tal-
ħalib u l-produzzjoni tal-ħalib f’reġjuni 
żvantaġġjati b’konnessjoni mal-għan 
ġenerali i tinżamm il-produzzjoni f’dawn 
ir-reġjuni, u li tkopri, inċentivi potenzjali 
biex bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi ftehimiet 
konġunti ta’ produzzjoni, flimkien ma’ 
kwalunkwe proposta xierqa;

(ba) sal-31 ta’ Diċembru 2014:
(i) dwar il-vijabilità tal-introduzzjoni ta’ 
regoli speċifiċi għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ laħam tal-
majjal, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż. Dan ir-rapport għandu 
jiddeskrivi b’mod ġenerali d-
dispożizzjonijiet rilevanti li l-Kummissjoni 
beħsiebha tadotta permezz ta’ atti 
delegati.
(ii) dwar l-introduzzjoni ta’ standards 
simplifikati ta’ kummerċjalizzazzjoni 
mfassla għall-ispeċi tal-annimali u l-
varjetajiet tal-pjanti lokali użati u prodotti 
minn produtturi żħar, flimkien ma’ 
kwalunkwe proposta adegwata biex ikunu 
indirizzati d-diffikultajiet esperjenzati 
minn dawk il-produtturi li jikkonformaw 
mal-istandards ta’ kummerċjalizzazzjoni 
tal-UE; 
(iii) dwar il-kompetitività u s-sostenibilità 
tas-settur agrikolu u agroalimentari, 
segwit minn rapport ieħor sal-31 ta’ 
Diċembru 2019;
(iv) dwar l-iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq 
u l-funzjonament tal-katina tal-provvista 
fis-settur taz-zokkor, segwit minn rapport 
sal-1 ta’ Lulju 2018 dwar l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni tas-suq fis-settur taz-zokkor, 
b’attenzjoni partikolari għall-mezzi xierqa 
sabiex titwaqqaf is-sistema ta’ kwoti 
preżenti u dwar il-futur tas-settur wara l-
2020, b’attenzjoni partikolari fuq il-ħtieġa 
li tkun żgurata sistema kuntrattwali ġusta 
u sistema għad-dikjarazzjoni tal-prezz taz-
zokkor, flimien ma’ kull proposta 
adegwata. 
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(v) dwar skema simplifikata għal termini 
riżervati fakultattivi fis-settur taċ-ċanga u 
tal-vitella, b’attenzjoni partikolari għall-
qafas preżenti għat-tikkettar volontarju, 
kif ukoll it-termini xierqa relatati mat-
trobbija, il-produzzjoni u l-għalf li jistgħu 
jżidu l-valur fis-settur taċ-ċanga u tal-
vitella, flimkien ma’ kull proposta xierqa 
oħra;
(ba) mhux aktar tard minn erba’ snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, dwar it-tħaddim u l-effikaċja 
tal-għodod ta’ ġestjoni tas-suq agrikolu, 
kemm huma adattati għall-iskop tagħhom 
fil-kuntest internazzjonali l-ġdid, 
b’attenzjoni partikolari għall-konsistenza 
tagħhom mal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat, flimkien ma’ kull 
proposta xierqa oħra;

Or. en

Emenda 150
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 2146

Proposta għal regolament
Artikolu 159

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 159 Artikolu 159

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

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

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

(a) il-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II, (a) il-Kapitolu I tat-Titolu I tal-Parti II,

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

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

Or. en

Emenda 151
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Artikolu 163

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 163 Artikolu 163
Tħassir Tħassir

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
huwa mħassar.

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
huwa mħassar.

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

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

(a) fir-rigward tas-settur taz-zokkor, 
Titolu I tal-Parti II, Artikoli 248, 260 sa 
262 u l-Parti II tal-Anness III sa 
tmiem is-sena ta' 
kummerċjalizzazzjoni 2014/2015 għaz-
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zokkor fit-30 ta’ Settembru 2015;
(b) id-dispożizzjonijiet relatati mas-sistema 
ta’ limitazzjoni tal-produzzjoni tal-ħalib 
stabbilita fil-Kapitolu III tat-Titolu I tal-
Parti II, sal-31 ta’ Marzu 2015;

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

(c) fir-rigward tas-settur tal-inbid: (c) fir-rigward tas-settur tal-inbid:
(i) l-Artikoli 82 sa 87 fir-rigward ta’ żoni 
msemmija fl-Artikolu 82(2) li ma jkunux 
għadhom inqalgħulhom id-dwieli u fir-
rigward ta’ żoni msemmija fl-
Artikolu 83(1) li ma kinux irregolarizzati 
sa kemm żoni tali jinqalgħulhom id-dwieli 
jew jiġu rregolarizzati,

(i) l-Artikoli 85a sa 85e fir-rigward ta’ żoni 
msemmija fl-Artikolu 85a(2) li ma jkunux 
għadhom inqalgħulhom id-dwieli u fir-
rigward ta’ żoni msemmija fl-Artikolu 
85b(1) li ma kinux irregolarizzati sa kemm 
żoni tali jinqalgħulhom id-dwieli jew jiġu 
rregolarizzati,

(ii) ir-reġim tranżizzjonali ta’ dritt ta’ 
tħawwil stabbilit fis-Subtaqsima II tat-
Taqsima V tal-Kapitolu III tat-Titolu I 
tal-Parti II, sal-31 ta’ Diċembru 2015, 
jew, sa kemm ikun meħtieġ biex jingħata 
effett lil kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 89(5) 
tar-Regolament, sal-31 ta’ Diċembru 
2018,
(iii) Article 118m(5) and Article 118s(5); (iii) l-Artikolu 118m(5) u l-Artikolu 

118s(5);
(d) l-Artikolu 291(2) sal-
31 ta’ Marzu 2014;

(d) l-Artikolu 182(7) sal-31 ta’ Marzu 
2014;

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

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

(f) l-Artikolu 294 sal-
31 ta’ Diċembru 2017.[;]

(f) l-Artikolu 182(4) sal-31 ta’ Diċembru 
2017.

(g) l-Artikolu 326.
2. Ir-referenzi għar-Regolament (UE) 
Nru [COM(2010)799] għandhom
jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-
Regolament u għar-Regolament (UE) 
Nru […] dwar il-finanzjament, l-
immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika 
agrikola komuni u għandhom jinqraw 
skont it-tabella ta’ korrelazzjoni murija fl-
Anness VIII għal dan ir-Regolament.

2. Ir-referenzi għar-Regolament (KE) Nru 
1234/2007 għandhom jinftiehmu bħala 
referenzi għal dan ir-Regolament u għar-
Regolament (UE) Nru […] dwar il-
finanzjament, l-immaniġġjar u l-
monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u 
għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ 
korrelazzjoni murija fl-Anness VIII għal 
dan ir-Regolament.



AM\921910MT.doc 87/124 PE501.994v01-00

MT

3. Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
234/79, (KE) Nru 1601/96 u (KE) 
Nru 1037/2001 huma mħassra."

3. Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
234/79, (KE) Nru 1601/96 u (KE) Nru 
1037/2001 huma mħassra.

Or. en

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Emenda 152
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 415

Proposta għal regolament
Artikolu 163a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 163a
Data tal-applikazzjoni tar-regoli dwar il-

kummerċjalizzazzjoni
Sabiex tiġi żgurata s-sikurezza ġuridika 
fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tiffissa, permezz tal-atti delegati 
adottati skont l-Artikolu 160, id-data li 
fiha d-dispożizzjojnijiet li ġejjin tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, 
għandhom jieqfu milli japplikaw fis-settur 
ikkonċernat:
– l-Artikoli 113a, 113b, 114, 115, 116 u 
117(1) sa (4); 
–  is-subparagrafu 2 tal-punt II tal-
Anness XIa, il-punti IV sa IX tal-Anness 
XIa, il-paragrafu 2 tal-punt IV tal-Anness 
XII, is-subparagrafu 2 tal-punt VI tal-
Anness XIII, il-Parti A tal-Anness  XIV, 
il-paragrafi 2 u 3 tal-punt I tal-Parti B 
tal-Anness XIV, il-punt III tal-Parti B tal-
Anness XIV, il-Parti C tal-Anness XIV u 
l-punti II, III, IV u VI tal-Anness XV.
Dik id-data għandha tikkorrispondi mad-
data tal-applikazzjoni tar-regoli 
korrispondenti dwar il-
kummerċjalizzazzjoni li għandhom jiġu 
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stabbiliti skont l-atti delegati li dwarhom 
hemm dispożizzjoni fit-Taqsima I tal-
Kapitolu I tat-Titolu II tal-Parti II ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 153
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 417

Proposta għal regolament
Artikolu 164

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 164 Artikolu 164
Regoli tranżizzjonali Regoli tranżizzjonali

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata t-
tranżizzjoni mingħajr diffikultajiet mill-
arranġamenti msemmija fir-Regolament 
(UE) Nru [COM(2010)799] għal dawk 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
fir-rigward ta’ miżuri meħtieġa għall-
protezzjoni tad-drittijiet akkwiżiti u l-
aspettattivi leġittimi ta’ impriżi.

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi żgurata t-
tranżizzjoni mingħajr diffikultajiet mill-
arranġamenti msemmija fir-Regolament 
1234/2007 għal dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 fir-rigward ta’ miżuri 
meħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet 
akkwiżiti u l-aspettattivi leġittimi ta’ 
impriżi.

Il-programmi kollha ta’ appoġġ 
pluriannwali, adottati qabel l-1 ta’ Jannar 
2014 abbażi tal-Artikoli 103, 103i u 105a 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
jibqgħu appoġġjati minn dawn id-
dispożizzjonijiet wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament sa meta jiskadu.

Or. en

Emenda 154
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 418
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Proposta għal regolament
Artikolu 165

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 165 Artikolu 165
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-
seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-
1 ta’ Jannar 2014.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 
2014.

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

Madankollu, l-Artikoli 7 u 16 għandhom 
japplikaw biss wara t-tmiem tas-sena ta'
kummerċjalizzazzjoni 2019/2020 għaz-
zokkor fl-1 ta’ Ottubru 2020. 

2. Fir-rigward tas-settur tal-ħalib u prodotti 
tal-ħalib, l-Artikoli 104 u 105 għandhom 
japplikaw sat-30 ta’ Ġunju 2020.

2. Fir-rigward tas-settur tal-ħalib u prodotti 
tal-ħalib, l-Artikoli 104a, 105, 105b u 157a
għandhom japplikaw sat-30 ta’ Ġunju 
2020.

Or. en

Emenda 155
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 424, 2182

Proposta għal regolament
Anness II - Parti Ia (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti Ia: Definizzjonijiet rigward is-settur 
taz-zokkor

1. “Zokkor abjad” tfisser zokkor, mhux 
imħawwar jew ikkulurit jew li fih 
kwalunkwe sustanza oħrajn miżjuda, li 
fih, fl-istat xott, 99.5% jew aktar bil-piż ta’ 
sukrożju, determinat bil-metodu 
polarimetriku; 
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2. “Zokkor mhux raffinat” tfisser zokkor, 
mhux imħawwar jew ikkulurit jew li fih 
kwalunkwe sutanzi oħrajn miżjuda li fih, 
fl-istat xott, anqas minn 99.5% bil-piż ta’ 
sukrożju, determinat bil-metodu 
polarimetriku; 
3. “Isoglukożju” tfisser il-prodott miksub 
mill-glukożju jew il-polimeri tiegħu 
b’kontenut bil-piż fl-istat xott ta’ mill-
anqas 10% fruttosju;
4. “Ġulepp tal-inulina” tfisser il-prodott 
immedjat miksub mill-idrolożi ta’ inulina 
jew oligo fruttosji, li fih fl-istat xott mill-
anqas 10% fruttosju f'forma ħielsa jew 
bħala sukrosju, u espress bħala 
ekwivalenti zokkor/isoglukożju. Sabiex 
ikunu evitati restrizzjonijiet fuq is-suq 
għal prodotti b’kapaċità ta’ ħlewwa baxxa 
minn proċessuri tal-fibra tal-inulina 
mingħajr il-kwota ta’ xropp tal-inulina, 
din id-definizzjoni tista’ tiġi emendata 
mill-Kummissjoni;
5. “Kwota ta’ zokkor”, “kwota ta’ 
isoglukożju” u “kwota ta’ ġulepp tal-
inulina” ifissru kwalunkwe kwantità ta’ 
produzzjoni ta’ zokkor, isoglukożju jew 
ġulepp tal-inulina attribwita għal sena 
speċifika ta’ kummerċjalizzazzjoni taħt il-
kwota tal-impriża kkonċernata;
6. “Zokkor industrijali” tfisser kwalunkwe 
kwantità ta’ produzzjoni taz-zokkor 
attribwita għal sena tal-
kummerċjalizzazzjoni speċifika li tkun 
ikbar mill-kwantità taz-zokkor imsemmija 
fil-punt (5), u li tkun maħsuba għall-
produzzjoni, mill-industrija, ta’ wieħed 
mill-prodotti msemmi fl-
Artikolu 101m(2); 
7. “Isoglukożju industrijali” u “ġulepp 
tal-inulina industrijali” ifissru kualunkwe 
kwantità ta’ produzzjoni ta’ isoglukożju 
jew ġulepp tal-inulina attribwita għal sena 
speċifika ta’ kummerċjalizzazzjoni, intiża 
għall-produzzjoni mill-indusutrija għal 
wieħed mill-prodotti msemmijin fl-
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Artikolu 101m(2); 
8. “Eċċess ta’ zokkor”, “eċċess ta’ 
isoglukożju” u “eċċess ta’ ġulepp tal-
inulina” ifissru kwalunkwe kwantità ta’ 
produzzjoni ta’ zokkor, isoglukożju jew 
ġulepp tal-inulina attribwita għal sena 
speċifika ta’ kummerċjalizzazzjoni aktar 
mill-kwantitajiet rispettivi msemmijin fil-
punti (5), (6) u (7);
9. “Kwota ta’ pitravi” tfisser il-pitravi 
zokkrin kollha proċessati fi kwota ta’ 
zokkor;
10. “Kuntratt ta’ forniment” tfisser 
kuntratt konkluż bejn bejjiegħ u impriża 
għall-forniment ta’ pitravi għall-
manifattura ta’ zokkor;
11. “Ftehim fil-kummerċ” ifisser wieħed 
minn dawn li ġejjin:
(a) ftehim konkluż fil-livell tal-Unjoni, 
qabel il-konklużjoni ta’ kwalunkwe 
kuntratt ta’ konsenja, bejn grupp ta’ 
organizzazzjonijiet nazzjonali ta’ impriżi, 
minn naħa waħda, u grupp ta’ 
organizzazzjonijiet nazzjonali ta’ 
bejjiegħa, min-naħa l-oħra;
(b) ftehim konkluż, qabel il-konklużjoni 
ta' kwalunkwe kuntratt ta’ forniment, 
bejn impriżi jew organizzazzjonijiet ta’ 
impriżi rikonoxxuti mill-Istati Membri 
kkonċernati min-naħa u assoċjazzjoni ta’ 
bejjiegħa rikonoxxuta mill-Istat Membru 
kkonċernat min-naħa l-oħrajn;
(c) fin-nuqqas ta’ kwalunkwe ftehim kif 
imsemmi fil-punt (a) jew (b), il-liġi dwar 
il-kumpaniji u l-liġi dwar il-kooperattivi, 
safejn dawn jirregolaw il-konsenja tal-
pitravi mill-azzjonisti jew mill-membri ta’ 
kumpanija jew ta’ kooperattiva li 
timmanifattura z-zokkor;
(d) fin-nuqqas ta’ kwalunkwe ftehim kif 
imsemmi fil-punt (a) jew (b), l-
arranġamenti li jeżistu qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt ta' 
forniment, sakemm il-bejjiegħa li 
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jaċċettaw l-arranġament ifornu mill-inqas 
60% tat-total ta’ pitravi mixtri mill-
impriża għall-manifattura ta’ zokkor 
f’fabbrika waħda jew aktar;
12. “Raffinatur full-time” tfisser unità ta’ 
produzzjoni: 
- li l-attività tagħha hija biss ir-raffinar 
ta’ zokkor tal-kannamieli mhux rraffinat 
importat, jew 
- li fis-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
2004/2005 rraffinat kwantità ta’ mill-
inqas 15,000 tunnellata ta’ zokkor tal-
kannamieli importat mhux maħdum. 
Għall-fini ta’ dan l-inċiż, fil-każ tal-
Kroazja, is-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 
għandha tkun l-2007/2008.

Or. en

Emenda 156
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess 

Proposta għal regolament
Anness III – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS III ANNESS III
KWALITÀ STANDARD TA’ ROSS U 
ZOKKOR KIF IMSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 7

KWALITÀ STANDARD TA’ ROSS U 
ZOKKOR KIF IMSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 7 U L-ARTIKOLU 101G

Or. en

Emenda 157
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 426, 2198
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Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IIIa

SKALI UŻATI FL-UNJONI GĦALL-KLASSIFIKA TAL-KARKASSI MSEMMIJIN FL-
ARTIKOLU 7

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

I. Definizzjonijiet

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

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

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

II. Kategoriji

Il-karkassi ta’ annimali adulti bovini għandhom jinqasmu fil-kategoriji li ġejjin:

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

III. Klassifikazzjoni

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

1. Konformità, definita kif ġej:

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

Klassi ta’ 
konformità

Deskrizzjoni
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S 
Superjuri

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

E 
Eċċellenti

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

U 
Tajba ħafna

Profili ġeneralment konvessi; żvilupp tal-muskoli tajjeb ħafna

R 
Tajjeb

Profili ġeneralment dritti; żvilupp tal-muskoli tajjeb

O 
Mhux ħażin

Profili dritti sa konkavi; żvilupp medju tal-muskoli

P 
Ħażin

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

2. Kisja ta’ xaħam, definita kif ġej:

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

Klassi ta' kisja 
ta' xaħam

Deskrizzjoni

1 
baxxa

L-ebda xaħam jew kisja baxxa ta’ xaħam

2 
ħafifa

Kisja ħafifa ta’ xaħam, laħam viżibbli kważi kullimkien

3 
medja

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

4
għolja

Laħam kopert bix-xaħam, imma fil-koxxa u l-ispalla għadu 
parzjalment viżibbli, xi depożiti distinti ta’ xaħam fil-kavità toraċika

5 
għolja ħafna

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

L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati jipproċedu għas-suddiviżjoni ta’ kull waħda 
mill-klassifikazzjonijiet li hemm provvediment għalihom fil-punti 1 u 2 f’massimu ta’ tliet 
klassijiet subordinati.

IV. Preżentazzjoni

Karkassi u nofs karkassi għandhom ikunu ppreżentati:

1. mingħajr ir-ras u mingħajr is-saqajn; ir-ras għandha tkun separata mill-karkassa fl-
għaksa atlojdo-oċċipitali u s-saqajn għandhom ikunu maqtugħin fl-għaksa 
karpometakarpika jew tarsometatarsika,

2. mingħajr l-organi li jinsabu fil-kavità toraċika u addominali, bil-kliewi, ix-xaħam tal-
kliewi u x-xaħam pelviku jew mingħajrhom

3. mingħajr l-organi sesswali u l-muskoli ta' magħhom u mingħajr il-bżieżel jew ix-xaħam 
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tal-glandola mammarja.

V. Klassifikazzjoni u identifikazzjoni

Il-biċċeriji approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għandhom jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li l-karkassi jew in-nofs
karkassi kollha minn annimali adulti tal-ifrat maqtulin fit-tali biċċeriji u li jkollhom 
marka tas-saħħa prevista fl-Artikolu 5(2) flimkien mal-Kapitolu III tat-Taqsima I tal-
Anness I għar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ikunu kklassifikati u identifikati skont l-iskala tal-Unjoni.

Qabel l-identifikazzjoni permezz tal-immarkar, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
awtorizzazzjoni sabiex ix-xaħam estern jitneħħa mill-karkassi jew min-nofs karkassi jekk 
dan ikun ġustifikat mill-kisja tax-xaħam.

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

I. Definizzjoni

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

II. Klassifikazzjoni

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

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

III. Preżentazzjoni

Il-karkassi għandhom ikunu ppreżentati mingħajr ilsien, xagħar, qawqab, organi ġenitali, 
kliewi u dijaframma.
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IV. Kontenut ta’ laħam dgħif

1. Il-kontenut ta’ laħam dgħif għandu jkun valutat permezz ta’ metodi ta’ gradazzjoni 
awtorizzati mill-Kummissjoni. Jistgħu jkunu awtorizzati biss metodi ta’ valutazzjoni 
ppruvati statistikament ibbażati fuq il-qies fiżiku ta' wieħed jew aktar mill-partijiet 
anatomiċi tal-karkassa tal-majjal. Awtorizzazzjoni għall-metodi ta’ gradazzjoni għandha 
tkun soġġetta għal konformità ma’ tolleranza massima għal żball statistiku fil-valutazzjoni.

2. Madankollu, il-valur kummerċjali tal-karkassi ma għandux ikun determinat biss bil-
kontenut ta’ laħam dgħif stmat tagħhom.

V. Identifikazzjoni tal-karkassi

Unless otherwise provided for by the Commission, classified carcasses shall be identified 
by marking in accordance with the Union scale.

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

I. Definizzjoni

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

II. Kategoriji

Il-karkassi għandhom jinqasmu fil-kategoriji li ġejjin.

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

III. Klassifikazzjoni

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

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

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

IV. Preżentazzjoni

Il-karkassi u n-nofs karkassi għandhom ikunu ppreżentati mingħajr ir-ras (maqtugħa fl-
għaksa atlanto-oċċipitali), is-saqajn (maqtugħin fl-għaksa karpometakarpika jew 
tarsometatarsika), id-denb (maqtugħ bejn is-sitt u s-seba’ vertebra tad-denb), il-bżieżel, l-
organi ġenitali, il-fwied u l-ġewwieni. Il-kliewi u x-xaħam tal-kliewi huma inklużi fil-
karkassa.

V. Identifikazzjoni tal-karkassi

Il-karkassi u n-nofs karkassi kklassifikati għandhom ikunu identifikati billi jiġu mmarkati 
skont l-iskala tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 158
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 427

Proposta għal regolament
Anness IIIb (ġdid)

Test propost mill-Parlament

ANNESS IIIb

KWOTI NAZZJONALI U REĠJONALI GĦALL-PRODUZZJONI TAZ-ZOKKOR, TAL-
ISOGLUKOŻJU U TAL-ĠULEPP TAL-INULINA MSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 101H  

(f’tunnellati)

Stati Membri jew reġjuni 

(1)

Zokkor 

(2) 

iżoglukożju 

(3) 

Ġulepp tal-
inulina 

(4) 

Il-Belġju 676 235,0 114 580,2 0
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Il-Bulgarija 0 89 198,0

Ir-Repubblika Ċeka 372 459,3

Id-Danimarka 372 383,0

Il-Ġermanja 2 898 255,7 56 638,2

L-Irlanda 0

Il-Ġreċja 158 702,0 0

Spanja 498 480,2 53 810,2

Franza (metropolitana) 3 004 811,15 0

Dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej

432 220,05

L-Italja 508 379,0 32 492,5

Il-Latvja 0

Il-Litwanja 90 252,0

L-Ungerija 105 420,0 250 265,8

Il-Pajjiżi l-Baxxi 804 888,0 0 0

L-Awstrija 351 027,4

Il-Polonja 1 405 608,1 42 861,4

Il-Portugall (kontinentali) 0 12 500,0

Ir-Reġjun Awtonomu tal-Azores 9 953,0

Ir-Rumanija 104 688,8 0

Is-Slovenija 0

Is-Slovakkja 112 319,5 68 094,5

Il-Finlandja 80 999,0 0

L-Isvezja 293 186,0

Ir-Renju Unit 1 056 474,0 0
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Il-Kroazja p.m. p.m. p.m.

TOTAL 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Emenda 159
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 428, 2181

Proposta għal regolament
Anness IIIc (ġdid)

Test propost mill-Parlament

ANNESS IIIc

 REGOLI DETTALJATI DWAR IT-TRASFERIMENTI TA' KWOTI TAZ-ZOKKOR JEW 
ISOGLUKOŻJU BI QBIL MAL-ARTIKOLU 101K

I

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness:

(a) “l-għaqda flimkien ta’ impriżi” tfisser l-għaqda ta’ żewġ impriżi jew aktar f’impriża 
waħda;

(b) “it-trasferiment ta’ impriża” tfisser it-trasferiment tal-assi ta’ impriża li jkollha kwota 
għal impriża waħda jew aktar jew l-assorbiment tagħhom fiha jew fihom;

(c) “it-trasferiment ta’ fabbrika” tfisser it-trasferiment, għal impriża waħda jew aktar, 
tas-sjieda ta’ unità teknika, inkluż l-impjant kollu meħtieġ biex jiġi mmanifatturat il-
prodott ikkonċernat, li jwassal għall-assorbiment parzjali jew totali tal-produzzjoni 
tal-impriża li tkun qed tagħmel it-trasferiment;

(d) “il-kiri ta’ fabbrika” tfisser il-kuntratt ta’ kiri ta’ unità teknika, inkluż l-impjant kollu 
meħtieġ għall-manifattura taz-zokkor, bil-ħsieb li din l-unità titħaddem, li jkun 
konkluż għal perjodu ta’ mill-inqas tliet snin tas-suq konsekuttivi, li l-partijiet jaqblu 
li ma jtemmux qabel tmiem it-tielet sena tal-kummerċjalizzazzjoni, ma’ impriża li hija 
stabbilita fl-istess Stat Membru bħall-fabbrika kkonċernata, jekk, wara li l-kirja tidħol 
fis-seħħ, l-impriża li tikri l-fabbrika tista’ titqies bħala impriża li tipproduċi z-zokkor 
biss għall-produzzjoni sħiħa tagħha. II
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II

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, fil-każ ta’ fużjoni jew trasferiment ta’ 
impriżi li jipproduċu z-zokkor jew it-trasferiment ta’ fabbriki taz-zokkor, il-kwota 
għandha tiġi aġġustata kif ġej:

(a) fl-eventwalità ta’ għaqda bejn l-impriżi għall-produzzjoni taz-zokkor, l-Istati 
Membri għandhom jallokaw lill-impriża li toħroġ mill-għaqda, kwota ugwali 
għas-somma tal-kwoti allokati preċedentement lill-għaqda, lill-impriżi għall-
produzzjoni taz-zokkor ikkonċernati;

(b) fl-eventwalità ta’ trasferiment ta’ impriża ta’ produzzjoni taz-zokkor, l-Istat 
Membru għandu jalloka l-kwota tal-impriża trasferita lill-impriża li 
tittrasferixxi, għall-produzzjoni taz-zokkor jew, jekk ikun hemm aktar minn 
impriża waħda li tittrasferixxi, l-allokazzjoni għandha ssir b’mod proporzjonali 
mal-produzzjoni taz-zokkor assorbit minn kull wieħed minnhom;

(c) fl-eventwalità tat-trasferiment ta’ fabbrika taz-zokkor, l-Istat Membru għandu 
jnaqqas il-kwota tal-impriża li tittrasferixxi s-sieda ta’ fabbrika u għandha żżid 
il-kwota tal-impriża ta’ produzzjoni taz-zokkor jew tal-impriżi li jakkwistaw il-
fabbrika partikolari bil-kwantità mnaqqsa proporzjonalment mal-produzzjoni 
assorbita.

2. Meta xi wħud minn dawk li jkabbru l-pitravi jew il-kannamieli li jkunu affettwati 
b’mod dirett minn waħda mill-ħidmiet imsemmija fil-punt 1 juru, b’mod ċar, ir-rieda 
tagħhom li jfornu l-pitravi jew il-kannamieli tagħhom lil impriża li tipproduċi z-
zokkor li ma tkunx parti minn dawk il-ħidmiet, l-Istat Membru jista’ jagħmel l-
allokazzjoni abbażi tal-produzzjoni assorbita mill-impriża li lilha jkun behsiebhom 
jagħtu l-pitravi jew il-kannamieli tagħhom.

3. Fil-każ tal-għeluq, f’ċirkustanzi oħrajn minbarra dawk imsemmija fil-punt 1, ta’:

(a) impriża li tipproduċi z-zokkor;

(b) fabbrika waħda jew aktar ta’ impriża li tipproduċi z-zokkor.

L-Istat Membru jista’ jalloka l-parti tal-kwoti kkonċernata mit-tali għeluq lil impriża 
waħda li tipproduċi z-zokkor jew aktar.

Barra minn hekk, fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, f’każ li xi 
wħud mill-produtturi kkonċernati juru, b’mod ċar, ir-rieda tagħhom li jfornu l-pitravi 
jew il-kannamieli tagħhom lil impriża partikolari li tipproduċi z-zokkor, l-Istat 
Membru jista’ jalloka l-proporzjon tal-kwoti li jikkorrispondi mal-pitravi jew mal-
kannamieli kkonċernati lill-impriża li lilha jkun behsiebhom jagħtu dawk il-prodotti.

4. Meta tintuża d-deroga msemmija fl-Artikolu 101(5), l-Istat Membru kkonċernat jista’ 
jitlob lil dawk li jkabbru l-pitravi u lill-impriżi taz-zokkor li jkunu effettwati minn dik 
id-deroga biex jinkludu, fil-ftehimiet fi ħdan il-qasam tagħhom, klawżoli speċjali li 
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jippermettu lill-Istat Membru japplika l-punti 2 u 3 ta’ din it-Taqsima.

5. Fl-eventwalità tal-kiri ta’ fabbrika li tappartjeni lil impriża ta’ produzzjoni taz-zokkor, 
l-Istat Membru jista’ jnaqqas il-kwota tal-impriża li toffri l-fabbrika għall-kera u 
għandha talloka il-porzjon li bih il-kwota kienet imaqqsa, lill-impriża li tikri l-
fabbrika sabiex tipproduċi z-zokkor fiha.

Jekk il-kirja tul il-perjodu ta’ tliet snin ta’ kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-punt 
I(d) l-aġġustament ta’ kwota skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-punt għandu jiġi 
kkanċellat retroattivament mill-Istat Membru skont id-data li fiha tkun seħħet it-
twellija. Madankollu jekk il-kirja tintemm minħabba force majeure, l-Istat Membru 
mhuwiex marbut li jikkanċella l-aġġustament.

6. Meta impriża li tipproduċi z-zokkor ma tkunx tista’ tiżgura aktar li hija tissodisfa l-
obbligi tagħha skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni lejn il-produtturi tal-pitravi jew tal-
kannamieli kkonċernati, u f’każ li dik is-sitwazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat ikunu aċċertaw ruħhom minnha, l-Istat Membru kkonċernat 
jista’ jalloka, għal sena waħda tas-suq jew aktar, il-parti tal-kwoti kkonċernata lil 
impriża waħda jew aktar li jipproduċu z-zokkor b’mod proporzjonat għall-produzzjoni 
assorbita.

7. Meta Stat Membru jagħti garanziji tal-prezzijiet u tal-post tal-bejgħ lil impriża li 
tipproduċi z-zokkor għall-ipproċessar tal-pitravi f’etanol, dak l-Istat Membru jista’, bi 
ftehim ma’ dik l-impriża u ma’ dawk li jkabbru l-pitravi kkonċernati, jalloka l-kwoti 
tal-produzzjoni taz-zokkor kollha, jew parti minnhom, lil impriża waħda oħra jew 
aktar għal sena waħda tas-suq jew aktar.

III

Fil-każ ta’ fużjoni jew trasferiment ta’ impriżi li jipproduċu l-isoglukożju jew it-
trasferiment ta’ fabbrika li tipproduċi l-isoglukożju, l-Istat Membru jista' jalloka l-kwoti 
involuti għall-produzzjoni tal-isoglukożju lil impriża waħda jew aktar, kemm jekk 
għandhom kwota ta' produzzjoni u kemm jekk le.

IV

Il-miżuri meħudin skont it-Taqsima II u t-Taqsima III jistgħu jidħlu fis-seħħ biss jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-interessi ta’ kull waħda mill-partijiet kkonċernati jkunu kkunsidrati;

(b) l-Istat Membru konċernat jikkunsidra li huwa probabbli li jtejbu l-istruttura tas-
setturi tal-manifattura tal-pitravi, tal-kannamieli u taz-zokkor;

(c) jikkonċernaw impriżi stabbiliti fl-istess territorju li għaliha ġiet stabbilita l-kwota fl-
Anness IIIb.

V
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Meta l-għaqda flimkien jew it-trasferiment iseħħu bejn l-1 ta’ Ottubru u t-30 ta’ April tas-
sena ta’ wara, il-miżuri msemmija fit-Taqsima II u fit-Taqsima III għandhom jidħlu fis-
seħħ għas-sena tal-kummerċjalizzazzjoni li tkun għaddejja.

Meta l-għaqda flimkien jew it-trasferiment iseħħu bejn l-1 ta’ Mejju u t-30 ta’ Settembru 
tal-istess sena, il-miżuri msemmija fit-Taqsima II u fit-Taqsima III għandhom jidħlu fis-
seħħ għas-sena tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ wara.

VI

Meta jiġu applikati t-Taqsima II u t-Taqsima III, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kwoti aġġustati sa mhux aktar tard minn ħmistax-il jum wara li jiskadu l-
perjodi msemmijin fit-Taqsima V.

Or. en

Emenda 160
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 429

Proposta għal regolament
Anness IIId (ġdid)

Test propost mill-Parlament

ANNESS IIId
Kundizzjonijiet għax-xiri ta’ pitravi, imsemmija fl-Artikolu 101

PUNT I

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, b’“Partijiet Kontraenti” wieħed għandu jifhem:

(a) l-intrapriżi taz-zokkor (minn hawn ’il quddiem imsejħa “produtturi”);

(b) il-bejjiegħa tal-pitravi (minn hawn ’il quddiem imsejħa “bejjiegħa”).

PUNT II

1. Il-kuntratti tal-konsenja jsiru bil-miktub u għal kwantità speċifika ta’ pitravi bil-
kwota.
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2. Il-kuntratti ta’ konsenja jispeċifikaw jekk tistax tiġi pprovduta kwantità addizjonali ta’ 
pitravi, u taħt liema kundizzjonijiet.

PUNT III

1. Il-kuntratti tal-konsenja jindikaw il-prezzijiet tax-xiri għall-kwantitajiet ta’ pitravi 
msemmija fl-Artikolu 101 (2)a (a), u fejn meħtieġ, (b), ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ 
ta’ kwantitajiet imsemmija fl-Artikolu 101(2)a (a), il-prezzijiet ma jistgħux ikunu 
inqas mill-prezz minimu tal-pitravi tal-kwota msemmija fl-Artikolu 101g (1).

2. Il-kuntratti tal-konsenja għandhom jispeċifikaw kontenut fiss ta’ zokkor għall-pitravi. 
Huma għandhom jinkludu skala ta’ konverżjoni li turi l-kontenuti differenti ta’ 
zokkor u l-fatturi li bihom issir il-konverżjoni tal-kwantitajiet ta’ pitravi pprovduti fi 
kwantitajiet korrespondenti għall-kontenut ta’ zokkor indikat fil-kuntratt ta’ 
konsenja.

L-iskala għandha tkun ibbażata fuq l-ammont tal-prodott li jikkorrispondi mal-
kontenut differenti ta’ zokkor.

3. Fejn il-bejjiegħ ikun ikkonkluda kuntratt ta’ konsenja mal-produttur għal pitravi 
skont it-tifsira tal-Artikolu 101(2)a (a), il-konsenji kollha ta’ dan il-bejjiegħ, mibdula 
skont il-punt 2 hawn fuq, għandhom jitqiesu bħala konsenji skont it-tifsira tal-
Artikolu 101(2)a (a), sakemm ikun hemm qbil mal-kwantità speċifikata għall-pitravi 
fil-kuntratt tal-konsenja.

4. Il-fabbrikanti li jipproduċu kwantità ta’ zokkor li hija inqas mill-kwota bażika 
tagħhom mill-pitravi li għalihom huma jkunu ffirmaw kuntratti tal-konsenji qabel it-
tħawwil skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 101(2)a (a), għandhom iqassmu l-
kwantità korrespondenti ta’ pitravi ma’ xi produzzjoni addizzjonali sal-ammont tal-
kwota bażika tagħhom mal-bejjiegħa li magħhom ikunu ffirmaw kuntratti tal-
konsenji qabel it-tħawwil fis-sens tal-Artikolu 101(2)a (a) kif imsemmi hawn fuq.

Ftehim f’dan in-negozju jista’ jwassal għal deroga minn din id-dispożizzjoni.

PUNT IV

1. Il-kuntratt tal-konsenja għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar id-dewmien normali u 
mkarkar tal-konsenji tal-pitravi.

2. Id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 huma dawk validi matul is-sena 
preċedenti, b’kunsiderazzjoni tal-livell ta’ produzzjoni reali; ftehim f’dan in-negozju 
jista’ jwassal għal deroga f’dan ir-rigward.

PUNT V
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1. Il-kuntratti għandhom jipprovdu għall-ċentri tal-kollezzjoni tal-pitravi.

2. Meta l-bejjiegħa u l-fabbrikanti jkunu diġà ffirmaw kuntratt ta’ konsenja għas-sena 
ta’ kummerċjalizzazzjoni preċedenti, iċ-ċentri tal-kollezzjoni miftiehma bejniethom 
għall-konsenji matul dik is-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni għandhom jibqgħu 
joperaw. Ftehim f’dan in-negozju jista’ jwassal għal deroga minn din id-dispożizzjoni.

3. Il-kuntratt ta’ konsenja jistipula li l-ispejjeż tat-tagħbija u tat-trasport miċ-ċentri tal-
ġbir għandhom jitħallsu mill-produttur skont ftehimiet speċjali bbażati fuq regoli jew 
użi lokali li kienu validi qabel is-sena taz-zokkor ta’ qabel.

4. Madankollu, fid-Danimarka, fil-Greċja, fi Spanja, fl-Irlanda, fil-Portugal, fil-
Finlandja u fir-Renju Unit, fejn il-pitravi jiġu kkonsenjati bla ħlas fil-fabbrika, il-
kuntratt ta’ konsenja għandu jistipula li l-produttur jikkontribwixxi għall-ispejjeż ta’ 
tagħbija u ta’ trasport u għandu jistipula l-persentaġġ jew l-ammonti.

PUNT VI

1. Il-kuntratt ta’ konsenja għandu jispeċifika l-punti fejn jitwasslu l-pitravi.

2. Meta l-bejjiegħ u l-fabbrikant jkunu diġà ffirmaw kuntratt ta’ konsenja għas-sena 
preċedenti, iċ-ċentri tal-kollezzjoni miftiehma bejniethom għall-konsenji matul dik is-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni għandhom jibqgħu joperaw. Ftehim f’dan in-negozju 
jista’ jwassal għal deroga minn din id-dispożizzjoni.

PUNT VII

1. Il-kuntratt għandu jipprovdi għall-kontenut taz-zokkor li jrid ikun iddeterminat 
permezz tal-metodu polarimetriku. Għandu jittieħed kampjun tal-pitravi meta dawn 
jaslu.

2. Ftehim f’dan in-negozju interprofessjonali jista’ jistipula li jittieħdu l-kampjuni fi 
stadju ieħor. F’każi bħal dawn, il-kuntratt ta’ konsenja għandu jipprovdi għall-
korrezzjoni biex jikkumpensa għall-waqgħa fil-kontenut taz-zokkor bejn meta jiġu 
kkonsenjati u t-teħid tal-kampjun.

PUNT VIII

Il-kuntratti ta’ konsenja għandhom jipprovdu għall-piż gross, il-kontenut taz-zokkor u t-
tara li jridu jiġu determinati bl-użu ta’ waħda mill-proċeduri li ġejjin:

(a) flimkien, mill-fabbrikant u l-organizzazzjoni tal-kummerċ tal-fabbrikant tal-pitravi, 
jekk jipprovdi għal dan ftehim fil-kummerċ;

(b) mill-fabbrikant, taħt is-superviżjoni tal-organizzazzjoni tal-kummerċ tal-fabbrikant 
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tal-pitravi;

(c) mill-fabbrikant, taħt is-superviżjoni ta' espert rikonoxxut mill-Istat Membru 
kkonċernat, diment li l-bejjiegħ iħallas l-ispejjeż dwar dan.

PUNT IX

1. Il-kuntratt ta’ konsenja għandu jitlob lill-fabbrikanti biex jagħmlu waħda jew aktar 
mis-segwenti għall-kwantità sħiħa ta’ pitravi kkonsenjata;

(a) li l-polpa friska prodotta mit-tunnellaġġ ta’ pitravi kkunsinjati jrodduha lura bla 
ħlas lill-bejjiegħ, fl-istat kif ħareġ mill-fabbrika;

(b) li parti minn dik il-polpa, ippressata, imnixxfa, jew imnixxfa u magħmula ġulepp, 
irodduha lura bla ħlas lill-bejjiegħ, fl-istat kif ħarġet mill-fabbrika;

(c) li l-polpa, ippressata jew imnixxfa, irodduha lura lill-bejjiegħ, fl-istat kif ħarġet 
mill-fabbrika; f’dan il-każ il-produttur jista’ jeżiġi li l-bejjiegħ iħallas l-ispejjeż 
tal-ippressar jew tat-tnixxif;

(d) li jħallsu kumpens lura lill-bejjiegħ li jqis il-possibiltajiet ta’ bejgħ tal-polpa 
konċernata.

Meta partijiet mill-kwantità sħiħa tal-pitravi kkonsenjata jkollhom jiġu ttrattati b’mod 
differenti, il-kuntratt ta’ konsenja għandu jistipula aktar minn waħda mill-obbligi 
stipulati fl-ewwel subparagrafu.

2.  Ftehim interprofessjonali jista’ jistipula stadju ta’ konsenja għall-polpa li huwa 
differenti minn dak stipulat fil-paragrafu 1(a), (b) u (c).

PUNT X

1. Il-kuntratti ta’ konsenja għandhom jiffissaw il-limiti ta’ żmien għall-pagamenti bil-
quddiem u għall-ħlas tal-prezz tax-xiri tal-pitravi.

2. L-iskadenzi stipulati fil-paragrafu 1 għandhom ikunu dawk li kienu validi matul is-
sena ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ qabel. Ftehim f’dan in-negozju jista’ jwassal għal 
deroga minn din id-dispożizzjoni.

PUNT XI

Meta l-kuntratti ta’ konsenja jistipulaw regoli li jkopru kwistjonijiet ittrattati f'dan l-
Anness, jew meta jinkludu dispożizzjonijiet li jirregolaw kwistjonijiet oħra, id-
dispożizzjonijiet u l-effetti tagħhom m’għandhomx ikunu f’kunflitt ma’ dan l-Anness.
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PUNT XII

1. Il-ftehimiet interprofessjonali msemmija fil-punt 11 tal-Parti Ia tal-Anness II ta’ dan 
ir-Regolament jistipulaw il-klawżoli dwar l-arbitraġġ.

2. Meta l-ftehim f’dan in-negozju fil-livell Komunitarju, reġjonali jew lokali jistipulaw r-
regoli dwar il-kwistjonijiet li jagħmlu parti minn dan ir-Regolament, jew meta huma 
jkollhom dispożizzjonijiet li jirregolaw kwistjonijiet oħra, id-dispożizzjonijiet u l-effetti 
tagħhom ma jistgħux ikunu f'kunflitt ma' dan l-Anness.

3. Il-ftehim imsemmija fil-paragrafu 2 jistipulaw, b’mod partikolari:

(a) regoli li jikkonċernaw it-tqassim bejn il-bejjiegħa ta’ kwantitajiet ta’ pitravi li l-
produttur jiddeċiedi li jixtri qabel ma jkunu nżergħu, għall-produzzjoni taz-
zokkor fil-limiti tal-kwota;

(b) ir-regoli dwar it-tqassim imsemmija fil-punt III(4);

(c) l-iskala ta’ konverżjoni msemmija f’punt III(2);

(d) ir-regoli dwar l-għażla u l-forniment taż-żrieragħ tal-varjetajiet ta’ pitravi li 
għandhom jiġu kkultivati;

(e) il-kontenut minimu ta’ zokkor tal-pitravi li għandhom jiġu kkonsenjati;

(f) ir-rekwiżit għal konsultazzjoni bejn ir-rappreżentanti tal-produttur u tal-
bejjiegħa qabel ma jiffissaw id-data li fiha jibdew il-konsenji tal-pitravi;

(g) il-ħlas ta’ pagamenti lill-bejjiegħa għal konsenji li jaslu kmieni jew tard;

(h) dettalji dwar:

(i) il-parti tal-polpa li hemm referenza għaliha fil-Punt IX(1)(b),
(ii) l-ispejjeż li hemm referenza għalihom fil-Punt IX(1)(c),
(iii) il-kumpens li hemm referenza għalih fil-Punt IX(1)(d),

(i) it-tneħħija tal-polpa mill-bejjiegħ;

(j) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 101g (1) ta’ dan ir-Regolament, ir-regoli li 
jikkonċernaw l-allokazzjoni bejn il-manifattur u l-bejjiegħa tad-differenza 
eventwali bejn il-prezz ta’ referenza u l-prezz effettiv tal-bejgħ taz-zokkor.

PUNT XIII

F’każ li ma jkun hemm l-ebda ftehim, permezz ta’ ftehimiet interprofessjonali, dwar kif 
għandha ssir l-allokazzjoni bejn il-bejjiegħa tal-kwantitajiet ta’ pitravi maħsuba għall-
produttur taz-zokkor fil-limiti tal-kwota li l-produttur joffri li jixtri qabel ma jinżergħu, l-
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Istat Membru kkonċernat jista’ jistabbilixxi regoli dwar l-allokazzjoni hu stess.

Dawk ir-regoli jistgħu ukoll jagħtu lil bejjiegħa tradizzjonali ta’ pitravi lil kooperattivi, 
drittijiet ta’ konsenja differenti minn dawk li kienu jgawdu li kieku huma kienu jappartjenu 
għal dawn il-kooperattivi.

Or. en

Emenda 161
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 2209

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 162
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2210-2213

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti III – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] [...]
2. Għall-finijiet ta’ din il-Parti, 'prodotti 
tal-ħalib' tfisser prodotti miksuba 
esklussivament minn ħalib, jew il-fehim li 
sustanzi neċessarji għall-manifattura 
tagħhom jistgħu jiġu miżjuda dment li 
dawk is-sustanzi mhumiex użati sabiex 
jissostitwixxu, fis-sħiħ jew parzjalment, 
kwalunkwe kostitwent tal-ħalib.

2. Għall-finijiet ta’ din il-Parti, 'prodotti 
tal-ħalib' tfisser prodotti miksuba 
esklussivament minn ħalib, jew il-fehim li 
sustanzi neċessarji għall-manifattura 
tagħhom jistgħu jiġu miżjuda dment li 
dawk is-sustanzi mhumiex użati sabiex 
jissostitwixxu, fis-sħiħ jew parzjalment, 
kwalunkwe kostitwent tal-ħalib.

Li ġej għandu jkun jgħodd esklussivament 
għall-prodotti tal-ħalib.

Li ġej għandu jkun jgħodd esklussivament 
għall-prodotti tal-ħalib.

(a) l-ismijiet li ġejjin użati fl-istadji kollha 
tal-kummerċjalizzazzjoni:

(a) l-ismijiet li ġejjin użati fl-istadji kollha 
tal-kummerċjalizzazzjoni:

(i) xorrox, (i) xorrox,

(ii) krema, (ii) krema,
(iii) butir, (iii) butir,

(iv) xorrox tal-butir, (iv) xorrox tal-butir,
(v) żejt tal-butir, (v) żejt tal-butir,
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(vi) kaseini, (vi) kaseini,
(vii) xaħam tal-ħalib anidru (AMF), (vii) xaħam tal-ħalib anidru (AMF),

(viii) ġobon, (viii) ġobon,
(ix) jogurt, (ix) jogurt,

(x) kefir, (x) kefir,
(xi) kumiss, (xi) kumiss,

(xii) viili/fil, (xii) viili/fil,
(xiii) smetana, (xiii) smetana,

(xiv) fil; (xiv) fil;

(xiva) baqta tal-ħalib,
(xivb) krema qarsa;
(xivc) rjaženka,
(xivd) rūgušpiens;

(b) ismijiet skont it-tifsira tal-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2000/13/KE attwalment użati 
għal prodotti tal-ħalib.

(b) ismijiet skont it-tifsira tal-Artikolu 5 
tad-Direttiva 2000/13/KE attwalment użati 
għal prodotti tal-ħalib.

Or. en

Emenda 163
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 2214

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti V – Taqsima II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

II Definizzjonijiet II Definizzjonijiet
(1) 'laħam tat-tjur' tfisser laħam tat-tjur 
tajjeb għall-konsum mill-bniedem, li ma 
għadda minn ebda trattament għajr 
trattament ta’ tkessiħ;

(1) ‘laħam tat-tjur’ tfisser laħam tat-tjur 
tajjeb għall-konsum mill-bniedem, li ma 
għadda minn ebda trattament għajr 
trattament ta’ tkessiħ;

(2) ‘laħam tat-tjur frisk’ tfisser laħam tat-
tjur li ma jkun twebbes f’ebda żmien bi 
proċess ta' tkessiħ qabel ma jkun inżamm 
f'temperatura ta’ mhux anqas minn – 2 °C 
u mhux ogħla minn + 4 °C. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixu rekwiżiti 

(2) ‘laħam tat-tjur frisk’ tfisser laħam tat-
tjur li ma jkun twebbes f’ebda żmien bi 
proċess ta' tkessiħ qabel ma jkun inżamm 
f'temperatura ta’ mhux anqas minn – 2 °C 
u mhux ogħla minn + 4 °C. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixu rekwiżiti 
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ta' temperatura ftit differenti għat-tqattigħ u 
ħżin ta’ laħam tat-tjur frisk li jsir fi ħwienet 
jew fi proprjetà qrib ta’ punti tal-bejgħ, 
fejn it-tqattigħ u l-ħżin jitwettqu biss għall-
iskop li l-konsumatur ikun fornut 
direttament fuq il-post;

ta' temperatura ftit differenti għat-tqattigħ u 
ħżin ta’ laħam tat-tjur frisk li jsir fi ħwienet 
jew fi proprjetà qrib ta’ punti tal-bejgħ, 
fejn it-tqattigħ u l-ħżin jitwettqu biss għall-
iskop li l-konsumatur ikun fornut 
direttament fuq il-post;

(3) ‘laħam tat-tjur iffriżat’ tfisser tfisser 
laħam tat-tjur li għandu jiġi ffriżat mill-
iktar fis possibbli fir-restrizzjonijiet tal-
proċeduri normali ta' tbiċċir u għandu 
jinżamm f'temperatura li f'ebda ħin ma 
tkun ogħla minn - 12 °C

(3) ‘laħam tat-tjur iffriżat’ tfisser tfisser 
laħam tat-tjur li għandu jiġi ffriżat mill-
iktar fis possibbli fir-restrizzjonijiet tal-
proċeduri normali ta' tbiċċir u għandu 
jinżamm f'temperatura li f'ebda ħin ma 
tkun ogħla minn - 12 °C

(4) ‘laħam tat-tjur iffriżat malajr’ tfisser 
laħam tat-tjur li għandu jinżamm 
f'temperatura li f'ebda ħin ma tkun ogħla 
minn - 18 °C fit-tolleranzi kif previsti fid-
Direttiva tal-Kunsill 89/108/KEE .

(4) ‘laħam tat-tjur iffriżat malajr’ tfisser 
laħam tat-tjur li għandu jinżamm 
f'temperatura li f'ebda ħin ma tkun ogħla 
minn - 18 °C fit-tolleranzi kif previsti fid-
Direttiva tal-Kunsill 89/108/KEE .

(5) ‘preparat tal-laħam tat-tjur’ tfisser 
laħam tat-tjur, inkluż laħam tat-tjur li sar 
biċċiet, li żdidulu oġġetti tal-ikel, ħwawar 
jew addittivi jew li għadda minn proċessi li 
ma kinux suffiċjenti biex ibiddlu l-
istruttura tal-fibra muskolari interna tal-
laħam;

(5) ‘preparat tal-laħam tat-tjur’ tfisser 
laħam tat-tjur, inkluż laħam tat-tjur li sar 
biċċiet, li żdidulu oġġetti tal-ikel, ħwawar 
jew addittivi jew li għadda minn proċessi li 
ma kinux suffiċjenti biex ibiddlu l-
istruttura tal-fibra muskolari interna tal-
laħam;

(6) ‘preparat ta’ laħam tat-tjur frisk’ tfisser 
preparat ta’ laħam tat-tjur li għalih intuża 
laħam tat-tjur frisk. 

(6) ‘preparat ta’ laħam tat-tjur frisk’ tfisser 
preparat ta’ laħam tat-tjur li għalih intuża 
laħam tat-tjur frisk. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu rekwiżiti ta’ temperatura ftit 
differenti li għandhom ikunu applikati 
għat-tul minimu ta’ żmien meħtieġ u biss 
sa kemm ikun meħtieġ biex jitħaffef it-
tqattigħ u l-immaniġġjar li jsiru fil-fabbrika 
waqt il-produzzjoni ta’ preparati ta’ laħam 
frisk tat-tjur;

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu rekwiżiti ta’ temperatura ftit 
differenti li għandhom ikunu applikati 
għat-tul minimu ta’ żmien meħtieġ u biss 
sakemm ikun meħtieġ biex jitħaffef it-
tqattigħ u l-immaniġġjar li jsiru fil-fabbrika 
waqt il-produzzjoni ta’ preparati ta’ laħam 
frisk tat-tjur;

(7) ‘prodott ta’ laħam tat-tjur’ tfisser 
prodott tal-laħam kif iddefinit fil-punt 7.1 
tal-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 853/2004 li għalih ikun intuża laħam 
tat-tjur.

(7) ‘prodott ta’ laħam tat-tjur’ tfisser 
prodott tal-laħam kif iddefinit fil-punt 7.1 
tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 
853/2004 li għalih ikun intuża laħam tat-
tjur.

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

Or. en

Emenda 164
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 431

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti Va (ġdida)

Test propost mill-Parlament

Parti Va. Bajd ta’ tiġieġ tal-ispeċi Gallus gallus

I. Kamp ta’ applikazzjoni

1) Din il-Parti tal-Anness tapplika għall-kummerċjalizzazzjoni, ġewwa l-Unjoni, tal-bajd 
prodotti fl-Unjoni, importati minn pajjiżi terzi jew maħsuba għall-esportazzjoni barra mill-
Unjoni.

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

(a) fil-post tal-produzzjoni, jew

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

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

L-Istat Membru jista’ jistabbilixxi, skont il-liġi nazzjonali, id-definizzjoni tat-termini “suq 
pubbliku lokali”, “bejgħ bieb bieb” u “reġjun tal-produzzjoni”.

II. Kategoriji ta’ kwalità u piż 

1) Il-bajd għandu jkun gradat skont il-kwalità kif ġej:

- Klassi A jew “friski”,
- Klassi B.
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2. Bajd tal-klassi A għandu jkun gradat ukoll skont il-piż. Madankollu, ma għandhiex tkun 
meħtieġa gradazzjoni bil-piż għall-bajd ikkonsenjat lill-industrija tal-ikel u dik mhux tal-
ikel.

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

III. Immarkar tal-bajd

1. Bajd tal-klassi A għandu jkun immarkat bil-kodiċi tal-produttur.

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

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

2. L-immarkar ta’ bajd skont il-punt 1 għandu jseħħ fil-post tal-produzzjoni jew fl-ewwel 
ċentru ta’ imballaġġ li fih ġie kkonsenjat il-bajd.

3. Bajd mibjugħ mill-produttur lill-konsumatur finali f’suq pubbliku lokali fir-reġjun tal-
produzzjoni tal-Istat Membru kkonċernat għandu jkun mmarkat skont il-punt 1. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw minn din il-ħtieġa produtturi b’sa 50 tiġieġa 
li jbidu, sakemm l-isem u l-indirizz tal-produttur huma indikati fil-mument tal-bejgħ.

Or. en

Emenda 165
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 432, 433

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Partis VI. Xaħmijiet li jistgħu jindilku Parti VI. Xaħmijiet li jistgħu jindilku

I. Deskrizzjoni ta’ bejgħ
Il-prodotti msemmija fl-Artikolu 60 ma 
jistgħux jiġu kkonsenjati jew ittrasferiti lill-
konsumatur finali mingħajr ipproċessar, la 
direttament u lanqas permezz ta' ristoranti, 
sptarijiet, canteens jew stabbilimenti oħra 
simili, sa kemm ma jiġux issodisfati r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness.

Il-prodotti msemmija fl-Artikolu 60 ma 
jistgħux jiġu kkonsenjati jew ittrasferiti lill-
konsumatur finali mingħajr ipproċessar, la 
direttament u lanqas permezz ta' ristoranti, 
sptarijiet, canteens jew stabbilimenti oħra 
simili, sa kemm ma jiġux issodisfati r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness.

Id-deskrizzjonijiet ta’ bejgħ ta' dawn il- Id-deskrizzjonijiet ta’ bejgħ ta' dawn il-
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prodotti għandhom ikunu dawk speċifikati 
f’din il-Parti.

prodotti għandhom ikunu dawk speċifikati 
f’din il-Parti.

Id-deskrizzjonijiet ta’ bejgħ ta’ hawn taħt 
għandhom jgħoddu esklussivament għall-
prodotti ddefiniti hemmhekk bil-kodiċijiet 
NM li ġejjin u li jkollhom kontenut ta’ 
xaħam ta’ mill-anqas 10% iżda anqas minn 
90% skont il-piż:

Id-deskrizzjonijiet ta’ bejgħ ta’ hawn taħt 
għandhom jgħoddu esklussivament għall-
prodotti ddefiniti hemmhekk bil-kodiċijiet 
NM li ġejjin u li jkollhom kontenut ta’ 
xaħam ta’ mill-anqas 10% iżda anqas minn 
90% skont il-piż:

(a) xaħmijiet tal-ħalib tal-kodiċijiet NM 
0405 u ex2106;

(a) xaħmijiet tal-ħalib tal-kodiċijiet NM 
0405 u ex2106;

(b) xaħmijiet li huma tal-kodiċi NM 
ex1517;

(b) xaħmijiet li huma tal-kodiċi NM 
ex1517;

(c) xaħmijiet magħmulin minn prodotti ta’ 
pjanti u/jew ta’ annimali tal-kodiċijiet NM 
ex 1517 u ex 2106.

(c) xaħmijiet magħmulin minn prodotti ta’ 
pjanti u/jew ta’ annimali tal-kodiċijiet NM 
ex 1517 u ex 2106.

Il-kontenut ta’ xaħam, eskluż il-melħ, 
għandu jkun mill-anqas żewġ terzi tal-
materja niexfa.

Il-kontenut ta’ xaħam, eskluż il-melħ, 
għandu jkun mill-anqas żewġ terzi tal-
materja niexfa.

Madankollu, dawn id-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ għandhom japplikaw biss għal 
prodotti li jibqgħu solidi f’temperatura ta’ 
20°C, u li jkunu tajbin għal użu bħala 
dilkiet.

Madankollu, dawn id-deskrizzjonijiet ta’ 
bejgħ għandhom japplikaw biss għal 
prodotti li jibqgħu solidi f’temperatura ta’ 
20°C, u li jkunu tajbin għal użu bħala 
dilkiet.

Dawn id-definizzjonijiet ma għandhomx 
japplikaw għal:

Dawn id-definizzjonijiet ma għandhomx 
japplikaw għal:

(a) id-denominazzjoni ta’ prodotti li n-
natura eżatta tagħhom tkun ċara mill-użu 
tradizzjonali u/jew meta d-
denominazzjonijiet jintużaw b’mod ċar 
biex jiddeskrivu kwalità karatteristika tal-
prodott;

(a) id-denominazzjoni ta’ prodotti li n-
natura eżatta tagħhom tkun ċara mill-użu 
tradizzjonali u/jew meta d-
denominazzjonijiet jintużaw b’mod ċar 
biex jiddeskrivu kwalità karatteristika tal-
prodott;

(b) prodotti konċentrati (butir, marġerina, 
taħlitiet) b’kontenut ta’ xaħam ta’ 90 % 
jew aktar.

(b) prodotti konċentrati (butir, marġerina, 
taħlitiet) b’kontenut ta’ xaħam ta’ 90 % 
jew aktar.

II. Terminoloġija
1. It-terminu ‘tradizzjonali’ jista’ jintuża 
flimkien mal-isem “butir” previst fil-punt 
1 tal-parti A tal-Appendiċi, fejn il-prodott 
jinkiseb direttament mill-ħalib jew mill-
krema.
Għall-finijiet ta’ dan il-punt, “krema” 
tfisser il-prodott li jinkiseb mill-ħalib fil-
forma ta’ emulsjoni tat-tip żejt fl-ilma 
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b’kontenut ta’ xaħam tal-ħalib ta’ mill-
inqas ta’ 10%.
2. Termini għall-prodotti msemmija fl-
Appendiċi li jiddikjaraw, jimplikaw jew 
jissuġġerixxu kontenut ta’ xaħam ieħor 
minn dawk imsemmija f’dak l-Appendiċi 
għandhom ikunu pprojbiti.
3. B’deroga mill-paragrafu 2, u b’żieda:
(a) it-terminu “xaħam imnaqqas” jista’ 
jintuża għall-prodotti msemmija fl-
Appendiċi li għandhom kontenut ta’ 
xaħam ta’ iktar minn 41% iżda mhux 
aktar minn 62%;
(b) it-termini “low-fat” jew “light” jistgħu 
jintużaw għall-prodotti msemmija fl-
Appendiċi b’kontenut ta’ xaħam ta’ 41% 
jew inqas.
It-terminu “xaħam imnaqqas” u t-termini 
“low-fat” u “light” jistgħu, madankollu, 
jissostitwixxu t-termini “tliet-kwarti 
xaħam” jew “nofs xaħam” użati fl-
Appendiċi.

Or. en

Emenda 166
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 2222-2224

Proposta għal regolament
Anness VII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS VII ANNESS VII
PRATTIKI ENOLOĠIĊI MSEMMIJA 

FL-ARTIKOLU 62
PRATTIKI ENOLOĠIĊI MSEMMIJA 

FL-ARTIKOLU 62
Parti I Parti I

Tisħiħ, acidifikazzjoni u 
deaċidifikazzjoni f'ċerti żoni ta’ 

vitikultura

Tisħiħ, acidifikazzjoni u 
deaċidifikazzjoni f’ċerti żoni ta’ 

vitikultura
[...] [...] 
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C. Aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni C. Aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni
1. Għeneb frisk, most tal-għeneb, most tal-
għeneb fil-fermentazzjoni, nbid ġdid għadu 
fil-fermentazzjoni u nbid jistgħu jkunu 
suġġetti għal:

1. Għeneb frisk, most tal-għeneb, most tal-
għeneb fil-fermentazzjoni, inbid ġdid 
għadu fil-fermentazzjoni u nbid jistgħu 
jkunu suġġetti għal:

(a) deaċidifikazzjoni f’żoni ta’ 
vitikultura A, B u C I ;

(a) deaċidifikazzjoni f’żoni ta’ vitikultura 
A, B u C I;

(b) aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni 
f’żoni ta’ vitikultura C I, C II u C III (a), 
mingħajr preġudizzju għall-punt 7 ta’ din 
it-Taqsima; jew

(b) aċidifikazzjoni u deaċidifikazzjoni 
f’żoni ta’ vitikultura C I, C II u C III (a), 
mingħajr preġudizzju għall-punt 7 ta’ din 
it-Taqsima; jew

(c) aċidifikazzjoni fiż-żona ta’ 
vitikultura C III (b).

(c) aċidifikazzjoni fiż-żona ta’ 
vitikultura C III (b).

2. Aċidifikazzjoni tal-prodotti, minbarra 
nbid, msemmija fil-punt 1 tista’ ssir biss sa 
limitu ta’ 1,50 g/l espress bħala aċidu 
tartariku, jew ta’ 20 milliekwivalenti kull 
litru.

2. Aċidifikazzjoni tal-prodotti, minbarra 
nbid, msemmija fil-punt 1 tista’ ssir biss sa 
limitu ta’ 1,50 g/l espress bħala aċidu 
tartariku, jew ta’ 20 milliekwivalenti kull 
litru.

3. Aċidifikazzjoni ta’ nbejjed tista’ ssir biss 
sa limitu ta’ 2,50 g/l espress bħala aċidu
tartariku, jew ta’ 33,3 milliekwivalenti kull 
litru.

3. Aċidifikazzjoni ta’ nbejjed tista’ ssir biss 
sa limitu ta’ 2,50 g/l espress bħala aċidu 
tartariku, jew ta’ 33,3 milliekwivalenti kull 
litru.

4. Aċidifikazzjoni ta’ nbejjed tista’ ssir biss 
sa limitu ta’ 2,50 g/l espress bħala aċidu 
tartariku, jew ta’ 33,3 milliekwivalenti kull 
litru.

4. Aċidifikazzjoni ta’ nbejjed tista’ ssir biss 
sa limitu ta’ 2,50 g/l espress bħala aċidu 
tartariku, jew ta’ 33,3 milliekwivalenti kull 
litru.

5. Most tal-għeneb maħsub għal 
konċentrazzjoni jista’ jkun deaċidifikat 
parzjalment.

5. Most tal-għeneb maħsub għal 
konċentrazzjoni jista’ jkun deaċidifikat 
parzjalment.

6. Minkejja l-punt 1, fi snin meta l-
kundizzjonijiet klimatiċi jkunu 
eċċezzjonali, l-Istati Membri jistgħu 
jawtorizzaw l-aċidifikazzjoni tal-prodotti 
msemmija fil-punt 1 fiż-żoni ta’ 
vitikultura A u B, bil-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-punti 2 u 3 ta’ din it-
Taqsima.

6. Minkejja l-punt 1, fi snin meta l-
kundizzjonijiet klimatiċi jkunu 
eċċezzjonali, l-Istati Membri jistgħu 
jawtorizzaw l-aċidifikazzjoni tal-prodotti 
msemmija fil-punt 1 fiż-żoni ta’ vitikultura 
A u B, bil-kundizzjonijiet imsemmija fil-
punti 2 u 3 ta’ din it-Taqsima.

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

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

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

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

2. Il-konċentrazzjoni ta’ nbejjed għandha 
ssir fiż-żona ta’ vitikultura fejn l-għeneb 
frisk użat kien inqata’.

2. Il-konċentrazzjoni ta’ nbejjed għandha 
ssir fiż-żona ta’ vitikultura fejn l-għeneb 
frisk użat kien inqata’.

3. L-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni 
ta’ nbejjed għandha ssir biss fl-impriża li 
tagħmel l-inbid u fiż-żona ta’ vitikultura 
fejn l-għeneb użat biex isir l-nbid 
inkwistjoni kien inqata’.

3. L-aċidifikazzjoni u d-deaċidifikazzjoni 
ta’ nbejjed għandha ssir biss fl-impriża li 
tagħmel l-inbid u fiż-żona ta’ vitikultura 
fejn l-għeneb użat biex isir l-nbid 
inkwistjoni kien inqata’.

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

4. Kull wieħed mill-proċessi msemmija fil-
punti 1, 2 u 3 għandu jiġi nnotifikat lill-
awtoritajiet kompetenti. L-istess għandu 
japplika fir-rigward tal-kwantitajiet ta’ 
most tal-għeneb konċentrat, most tal-
għeneb konċentrat rettifikat jew sukrożju 
miżmuma fl-eżerċitar tal-professjoni 
tagħhom minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
jew gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, 
partikolarment produtturi, dawk li 
jibbottiljaw, proċessuri u negozjanti fl-
istess żmien u fl-istess post bħal ta’ għeneb 
frisk, most tal-għeneb, most tal-għeneb fil-
fermentazzjoni jew inbid bl-ingrossa. L-
avviż dwar dawn il-kwantitajiet jista’, 
madankollu, ikun sostitwit b’entrata 
f’reġistru ta’ oġġetti attivi u utilizzazzjoni 
ta’ stokkijiet.
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attivi u utilizzazzjoni ta’ stokkijiet.
5. Kull wieħed mill-proċessi msemmija fit-
Taqsimiet B u C għandu jkun irreġistrat 
fid-dokument ta’ akkumpanjament, kif 
ipprovdut fl-Artikolu 103, li taħt il-
kopertura tiegħu l-prodotti li jkunu 
għaddew mill-proċessi jitqiegħdu fiċ-
ċirkolazzjoni.

5. Kull wieħed mill-proċessi msemmija fit-
Taqsimiet B u C għandu jkun irreġistrat 
fid-dokument ta’ akkumpanjament, kif 
ipprovdut fl-Artikolu 103, li taħt il-
kopertura tiegħu l-prodotti li jkunu 
għaddew mill-proċessi jitqiegħdu fiċ-
ċirkolazzjoni.

6. Dawk il-proċessi, bla preġudizzju għal 
derogi ġustifikati minħabba kundizzjonijiet 
klimatiċi eċċezzjonali, m’għandhomx isiru:

6. Dawk il-proċessi, bla preġudizzju għal 
derogi ġustifikati minħabba kundizzjonijiet 
klimatiċi eċċezzjonali, m’għandhomx isiru:

(a) fiż-żona ta’ vitikulturaC wara l-
1 ta’ Jannar;

(a) fiż-żona ta’ vitikultura C wara l-1 ta’ 
Jannar;

(b) fiż-żoni ta’ vitikulturas A u B wara s-
16 ta’ Marzu, u għandhom isiru biss għal 
prodotti mill-qtugħ ta’ għeneb li jsir 
immedjatament qabel dawk id-dati.

(b) fiż-żoni ta’ vitikultura A u B wara s-16 
ta’ Marzu, u għandhom isiru biss għal 
prodotti mill-qtugħ ta’ għeneb li jsir 
immedjatament qabel dawk id-dati.

7. Bla preġudizzju għall-punt 6, il-
konċentrazzjoni bi tkessiħ u 
b’aċidifikazzjoni u b’deaċidifikazzjoni ta’ 
nbejjed tista’ ssir matul is-sena kollha.

7. Bla preġudizzju għall-punt 6, il-
konċentrazzjoni bi tkessiħ u 
b’aċidifikazzjoni u b’deaċidifikazzjoni ta’ 
nbejjed tista’ ssir matul is-sena kollha.

Or. en

Emenda 167
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 434

Proposta għal regolament
Anness VIIa (ġdid)

Test propost mill-Parlament

ANNESS VIIa
TERMINI RIŻERVATI FAKULTATTIVI

Kategoriji ta’ prodotti
(b’referenza għall-

klassifikazzjoni tan-
Nomenklatura Magħquda)

Terminu riżervat fakultattiv Att li jagħti definizzjoni tat-terminu u 
l-kundizzjonijiet tal-użu

laħam tat-tjur
(NM 0207, NM 0210)

mitmugħa bi Regolament (KE) Nru 543/2008, 
Artikolu 11

trobbija fuq ġewwa/sistema 
intensiva
trobbija fil-beraħ
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trobbija fil-beraħ tradizzjonali
età tal-qatla
tul tal-perjodu tat-tismin

bajd
(NM 0407)

frisk Regolament (KE) Nru 589/2008, 
Artikolu 12

aktar min-normal  jew frisk 
aktar min-normal

Regolament (KE) Nru 589/2008, 
Artikolu 14

indikazzjoni dwar il-metodu tal-
għalf tat-tiġieġ li jbidu

Regolament (KE) Nru 589/2008, 
Artikolu 15

Għasel
(NM 0409)

oriġini minn fjuri jew ħxejjex Direttiva 2001/110/KE, Artikolu 2

oriġini reġjonali
oriġini topografika
kriterji speċifiċi ta' kwalità

żejt taż-żebbuġa
(NM 1509)

l-ewwel ippressar kiesaħ Regolament (KE) Nru 1019/2002, 
Artikolu 5

estrazzjoni kiesħa
aċidità 
qawwi
togħma bħall-frott: misjur jew 
aħdar
qares
intens
medja
ħafif
ibbilanċjat sew
żejt mhux qawwi

ħalib u prodotti tal-ħalib 
(NM 04)

butir tradizzjonali Regolament (UE) Nru [regolament li 
jistabbilixxi l-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq], il-Parti VI tal-
Anness VI 

xaħmijiet li jiddellku
(NM 0405 u ex 2106, NM ex 
1517, NM ex 1517 u ex 2106)

xaħam imnaqqas Regolament (UE) Nru [regolament li 
jistabbilixxi l-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq], il-Parti VI tal-
Anness VI 

ħafif

Kontenut baxx ta’ xaħam

Or. en

Emenda 168
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess
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Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Biex tiġi żgurata protezzjoni 
adegwata u biex jiġi żgurat li operaturi 
ekonomiċi u awtoritajiet kompetenti ma 
jiġux ippreġudikati bl-applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament fir-rigward ta’ ismijiet 
ta’ nbejjed li ngħataw protezzjoni qabel l-
1 ta’ Awwissu 2009, is-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ 
restrizzjonijiet ta’ adozzjoni dwar l-isem 
protett u dwar dispożizzjonijiet 
tranżizzjonali fir-rigward ta’: l-ismijiet ta’ 
nbejjed rikonoxxuti mill-Istati Membri 
bħala denominazzjonijiet ta’ oriġini jew 
indikazzjonijiet ġeografiċi sal-1 ta’ 
Awwissu  2009; il-proċedura nazzjonali 
preliminari; l-inbejjed imqiegħdin fis-suq 
jew b’tikketta qabel data speċifika; u l-
emendi għall-ispeċifikazzjonijiet ta’ 
prodotti.

imħassar

Or. en

Emenda 169
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Ikun xieraq li jiġu ddeterminati ċerti 
prattiki u restrizzjonijiet enoloġiċi għall-
produzzjoni tal-inbid, partikolarment fir-
rigward ta’ taħlit u l-użu ta’ ċerti tipi ta’ 
most tal-għeneb, meraq tal-għeneb u 
għeneb frisk li joriġinaw f’pajjiżi terzi. 
Biex jiġu ssodisfati l-istandards 
internazzjonali, għal aktar prattiki 

(77) Ikun xieraq li jiġu ddeterminati ċerti 
prattiki u restrizzjonijiet enoloġiċi għall-
produzzjoni tal-inbid, partikolarment fir-
rigward ta’ taħlit u l-użu ta’ ċerti tipi ta’ 
most tal-għeneb, meraq tal-għeneb u 
għeneb frisk li joriġinaw f’pajjiżi terzi. 
Biex jiġu ssodisfati l-istandards 
internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
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enoloġiċi, il-Kummissjoni għandha bħala 
regola ġenerali tibbaża lilha nfisha fuq il-
prattiki enoloġiċi rakkomandati mill-
Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dielja 
u l-Inbid (OIV).

bħala regola ġenerali tibbaża lilha nfisha 
fuq il-prattiki enoloġiċi rakkomandati mill-
Organizzazzjoni Internazzjonali tad-Dielja 
u l-Inbid (OIV), meta tagħmel proposti 
għal aktar prattiki enoloġiċi.

Or. en

Emenda 170
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissotitwixxi l-Emendi 42, 491, 2120, 2130

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84a) Sabiex min ikabbar il-pitravi taz-
zokkor ikun jista’ jikkompleta l-
adattament tiegħu għar-riforma estensiva 
li saret fis-settur taz-zokkor fl-2006 u 
sabiex jitkomplew l-isforzi li saru minn 
dakinhar ’l hawn li wieħed isir 
kompetittiv, is-sistema preżenti ta’ kwoti 
għandha tiġi estiża sal-aħħar tas-sena ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-2019–2020. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha 
titħalla talloka kwoti tal-produzzjoni lil 
Stati Membri li jkunu ċedew il-kwota 
kollha tagħhom fl-2006.

Or. en

Emenda 171
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 42, 491-496

Proposta għal regolament
Premessa 84b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84b) It-tensjonijiet konsiderevoli u 
rikorrenti osservati fis-suq taz-zokkor 
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Ewropew jirrikjedu mekkaniżmu li, 
sakemm ikun neċessarju, jirrilaxxa 
zokkor li ma jaqax taħt il-kwota fis-suq 
intern bl-applikazzjoni tal-istess 
kundizzjonijiet bħal dawk li japplikaw 
għaz-zokkor li jaqa’ taħt il-kwota. Dan il-
mekkaniżmu, fl-istess ħin, għandu 
jippermetti importazzjonijiet addizzjonali 
mingħajr dazju sabiex ikun żgurat li jkun 
hemm biżżejjed materja prima disponibbli 
fis-suq taz-zokkor tal-UE u biex jitħares 
il-bilanċ strutturali ta’ dan is-suq.

Or. en

Emenda 172
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 43, 497, 498

Proposta għal regolament
Premessa 84c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84c) Minħabba t-twaqqif definittiv tas-
sistema tal-kwoti fl-2020, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti rapport lill-
Parlament u lill-Kunsill qabel l-1 ta’ 
Lulju 2018 dwar il-proċeduri xierqa 
sabiex jintemmu l-arranġamenti preżenti 
dwar il-kwoti u dwar il-futur tas-settur 
wara t-twaqqif tal-kwoti fl-2020,  flimkiem 
ma’ kull proposta meħtieġa sabiex is-
settur kollu jkun ippreparat għall-perjodu 
ta’ wara l-2020. Qabel il-31 ta’ Diċembru 
2014, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta wkoll rapport dwar il-
funzjonament tal-katina tal-provvista fis-
settur taz-zokkor tal-UE.

Or. en

Emenda 173
Michel Dantin
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Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Dispożizzjonijiet għall-għoti ta’ 
rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil pajjiżi 
terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
iservu biex jissalvagwardjaw il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-kummerċ 
internazzjonali f’ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-
esportazzjoni ssussidjata għandha tkun 
suġġetta għal limiti f’termini ta’ valur u 
kwantità.

(107) Rifużjonijiet ta’ esportazzjoni lil 
pajjiżi terzi, ibbażati fuq id-differenza bejn 
prezzijiet fl-Unjoni u dawk fuq is-suq dinji, 
u li jkunu fil-limiti stabbiliti skont l-
impenji magħmulin fid-WTO, għandhom 
jinżammu bħala strument għall-ġestjoni 
tal-kriżi għal ċerti prodotti li jaqgħu fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament, sakemm il-
futur ta’ dan l-istrument ikun ġie deċiż fil-
qafas tad-WTO, fuq il-baż ta’ reċiproċità. 
L-intestatura tal-baġit għal rifużjonijiet 
ta’ esportazzjoni għaldaqstant għandha 
tiġi stabbilita għal żero b’mod proviżorju. 
Meta jintużaw, ir-rifużjonijiet ta’ 
esportazzjoni għandhom ikunu suġġetti
għal limiti f’termini ta’ valur u kwantità u 
ma għandhomx ixekklu l-iżvilupp ta’ 
setturi agrikoli u ekonomiji f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 174
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 133

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(133) Biex tittieħed reazzjoni effiċjenti u 
effikaċi kontra t-theddid ta’ tfixkil fis-
swieq ikkawżat minn żidiet fil-prezzijiet 
jew meta l-prezzijiet jinżlu b’mod 
sinifikanti fi swieq interni u esterni, jew 
minn kwalunkwe fattur ieħor li jolqot lis-
suq, is-setgħa li jiġu adottati ċerti atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tkun 

(133) Biex tittieħed reazzjoni effiċjenti u 
effikaċi kontra tfixkil fis-swieq ikkawżat 
minn żidiet fil-prezzijiet jew meta l-
prezzijiet jinżlu b’mod sinifikanti fi swieq 
interni u esterni jew żieda sostanzjali fl-
ispejjeż tal-produzzjoni, jew minn 
kwalunkwe fattur ieħor li jolqot lis-suq, 
fejn dik is-sitwazzjoni x’aktarx li tkompli 
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iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
miżuri meħtieġa għas-settur ikkonċernat, 
inkluż, fejn ikun meħtieġ, miżura biex jiġu 
estiżi jew immodifikati l-kamp ta’ 
applikazzjoni, il-perjodu ta’ kemm idumu 
fis-seħħ jew aspetti oħra ta’ miżuri oħra kif 
ipprovdut skont dan ir-Regolament, jew 
biex jiġu sospiżi dazji ta’ importazzjoni 
għalkollox jew parzjalment, inkluż għal 
ċerti kwantitajiet u/jew perjodi. 

sejra jew li tmur għall-agħar, is-setgħa li 
jiġu adottati ċerti atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-miżuri 
meħtieġa għas-settur ikkonċernat, inkluż, 
fejn ikun meħtieġ, miżura biex jiġu estiżi 
jew immodifikati l-kamp ta’ applikazzjoni, 
il-perjodu ta’ kemm idumu fis-seħħ jew 
aspetti oħra ta’ miżuri oħra kif ipprovdut 
skont dan ir-Regolament, jew biex jiġu 
sospiżi dazji ta’ importazzjoni għalkollox 
jew parzjalment, inkluż għal ċerti 
kwantitajiet u/jew perjodi.

Or. en

Emenda 175
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess

Proposta għal regolament
Premessa 140

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(140) L-użu ta’ proċedura ta’ urġenza 
għandu jkun irriżervat għal każijiet 
eċċezzjonali fejn ikun hemm prova li l-
użu jkun meħtieġ biex tittieħed reazzjoni 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq jew fejn it-tfixkil fis-swieq 
ikun qed iseħħ. L-għażla ta’ proċedura ta’ 
urġenza għandha tkun ġustifikata u l-
każijiet li fihom il-proċedura ta’ urġenza 
għandha tintuża għandhom jiġu 
speċifikati.

(140) Il-proċedura ta’ urġenza għandha 
tintuża biex tittieħed reazzjoni effiċjenti u 
effikaċi kontra ċertu tfixkil fis-swieq u 
kontra parassiti, mard tal-annimali u tal-
pjanti, telf ta’ fiduċja tal-konsumatur 
minħabba riskji għas-saħħa pubblika, tal-
annimali jew tal-pjanti, jew għar-
riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi. 

Or. en

Emenda 176
Michel Dantin
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 76
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Proposta għal regolament
Premessa 143

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(143) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli fejn, jekk f’każijiet ġustifikati 
kif xieraq ikunu jeħtieġu hekk bażijiet 
imperattivi ta' urġenza, li jkunu relatati ma’ 
adozzjoni, emenda jew revoka ta’ miżuri 
ta’ salvagwardja tal-Unjoni, ma’ 
sospensjoni tal-użu ta’ arranġamenti ta’ 
pproċessar jew ta’ pproċessar attiv jew
passiv, jekk meħtieġ biex ikun hemm 
reazzjoni immedjata għall-qagħda tas-suq, 
u ma’ riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi 
f’każ ta’ emerġenza, jekk azzjoni 
immedjata bħal din tkun meħtieġa sabiex 
jiġu ttrattati l-problemi.

(143) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli fejn, jekk f’każijiet ġustifikati 
kif xieraq ikunu jeħtieġu hekk bażijiet 
imperattivi ta' urġenza, li jkunu relatati ma’ 
adozzjoni, emenda jew revoka ta’ miżuri 
ta’ salvagwardja tal-Unjoni, ma’ 
sospensjoni tal-użu ta’ arranġamenti ta’ 
pproċessar jew ta’ pproċessar attiv jew 
passiv, jekk meħtieġ biex ikun hemm 
reazzjoni immedjata għall-qagħda tas-suq.

Or. en


