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Emenda 10
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija 
tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar
volontarju taċ-ċanga

li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija 
tad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema ta’ 
tikkettjar volontarju taċ-ċanga

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inklużi 
speċifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eċċ), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieġa għat-
tfassil ta’ regoli ġenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieġ tagħrif oġġettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
ġenerali jikkompletaw il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar.

Emenda 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija 
tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar 
volontarju taċ-ċanga

li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-
tikkettjar tal-prodotti taċ-ċanga

Or. en
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Emenda 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taċ-ċanga 
ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tifdil li allegament jsir fl-UE fil-kostijiet amministrattivi, kieku kellha titneħħa s-sistema tat-
tikkettaw volontarju, ikun jammonta għal EUR 362,000, Għaldaqstant din ma kinitx spiża 
projbittiva. Għall-kuntrarju, il-kostijiet ta’ din is-sistema huma għalkollox proporzjonati 
għall-benefiċċji li tagħti.

Emenda 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taċ-ċanga 
ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 

imħassar
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għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-allegat tifdil fl-UE kollha f'dawk li huma kostijiet amministrattivi huma raġuni insuffiċjenti 
għat-tneħħija tas-sistema ta' tikkettar volontarju.

Emenda 14
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taċ-ċanga 
ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

imħassar

Or. en

Emenda 15
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taċ-ċanga 
ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u sistema ta’ tikkettjar volontarju 
taċ-ċanga ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
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informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inklużi 
speċifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eċċ), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieġa għat-
tfassil ta’ regoli ġenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieġ tagħrif oġġettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
ġenerali jikkompletaw il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar.

Emenda 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taċ-ċanga
ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina ġew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speċjali 
f'termini tal-piżijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi 
fl-UE".

Or. it

Emenda 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-użu ta’sistemi elettroniċi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proċessi tat-traċċabbiltà 
permezz ta' qari u reġistrazzjoni
awtomatizzati u aktar preċiżi fir-reġistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-bażi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloċità, l-
affidabilità u l-preċiżjoni tas-sistema.

(6) L-użu ta’sistemi elettroniċi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proċessi tat-traċċabbiltà 
permezz ta' qari u reġistrazzjoni 
awtomatizzati u aktar preċiżi fir-reġistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-bażi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloċità, l-
affidabilità u l-preċiżjoni tas-sistema. Dan 
ikun itejjeb il-ġestjoni tal-pagamenti 
diretti magħmulin lir-raħħala għal kull 
bhima permezz ta’ kontrolli aħjar u 
tnaqqis fis-sogru ta' żbalji fil-pagamenti.

Or. en

Emenda 18
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-użu ta’sistemi elettroniċi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proċessi tat-traċċabbiltà 
permezz ta' qari u reġistrazzjoni 
awtomatizzati u aktar preċiżi fir-reġistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-bażi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloċità, l-
affidabilità u l-preċiżjoni tas-sistema.

(6) L-użu ta’sistemi elettroniċi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proċessi tat-traċċabbiltà 
permezz ta' qari u reġistrazzjoni 
awtomatizzati u aktar preċiżi fir-reġistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-bażi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloċità, l-
affidabilità u l-preċiżjoni tas-sistema, ukoll 
jekk, wara l-pubblikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 
fl-2003, ma jkunx hemm rapportaġġ 
awtomatizzat tal-movimenti fil-każ ta’ 
bhejjem ovini jew kaprini.
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Or. es

Emenda 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir.

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, li jwassal għal dejtabejżis imtejbin 
u għal kapaċità akbar għal reazzjoni 
mingħajr dewmien f'każ li jfaqqa' l-mard, 
fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol iżda fl-
istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-tagħmir.

Or. en

Emenda 20
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin, 
ukoll jekk l-istandards tal-ISO għad iridu 
jiġu applikati, u jeħtieġ li jkunu ttestjati 
għall-bovini. Dik it-teknoloġija tippermetti 
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direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir.

qari aktar veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet 
tal-identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir.

Or. es

Emenda 21
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir.

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir. Jekk l-identifikazzjoni elettronika 
tkun bil-ħsara, il-ħsara tat-teknoloġija ma 
għandhiex twassal għall-impożizzjoni tal-
pagament ta’ penali fuq ir-raħħala.

Or. de

Emenda 22
James Nicholson
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeż tax-xogħol 
iżda fl-istess ħin ukoll iżżid l-ispejjeż tat-
tagħmir.

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbażati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloġija tippermetti qari aktar 
veloċi u aktar preċiż ta' kodiċijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal ġo sistemi għall-
ipproċessar tad-dejta li jirriżulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieġ biex jiġu rintraċċati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat. B'danakollu, hemm problemi 
prattiċi sinifikattivi li għadhom ixekklu l-
operazzjoni effikaċi tal-EID, l-aktar f’dak 
li għandu x’jaqsam mar-reqqa ta-
teknoloġija.

Or. en

Emenda 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minħabba l-avvanzi teknoloġiċi fl-EID, 
bosta Stati Membri ddeċidew li jibdew 
jimplimentaw l-EID bovina fuq bażi 
volontarja. Dawk l-inizjattivi x'aktarx li 
jwasslu biex jiġu żviluppati sistemi 
differenti fl-Istati Membri individwali jew 
mill-partijiet interessati. Żvilupp bħal dan 
jimpedixxi l-armonizzazzjoni aktar 'il 
quddiem tal-istandards tekniċi fi ħdan l-
Unjoni.

(9) Minħabba l-avvanzi teknoloġiċi fl-EID, 
bosta Stati Membri ddeċidew li jibdew 
jimplimentaw l-EID bovina fuq bażi 
volontarja. Dawk l-inizjattivi x'aktarx li 
jwasslu biex jiġu żviluppati sistemi 
differenti fl-Istati Membri individwali jew 
mill-partijiet interessati. Żvilupp bħal dan 
jimpedixxi l-armonizzazzjoni aktar 'il 
quddiem tal-istandards tekniċi fi ħdan l-
Unjoni. Għandu jkun żgurat fi stadju bikri 
li s-sistemi mdaħħlin fl-Istati Membri 
jkunu interoperabbli.

Or. de
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Emenda 24
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar il-
possibbilità li tiddaħħal sistema ta’ 
identifikazzjoni elettronika għall-annimali 
bovini tikkonkludi li ntwera li l-
identifikazzjoni bil-frekwenzi tar-radju ġiet 
żviluppata sal-punt li tista' tiġi applikata 
fil-prattika. Ir-rapport ikkonkluda wkoll illi 
huwa mixtieq sew li s-sitema tinqaleb 
għall-identifikazzjoni elettronika tal-
annimali bovini fi ħdan l-Unjoni peress li 
fost benefiċċji oħra, dan jikkontribwixxi 
għat-tnaqqis fil-piż amministrattiv.

(10) Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill 
u lill-Parlament Ewropew dwar il-
possibbilità li tiddaħħal sistema ta’ 
identifikazzjoni elettronika għall-annimali 
bovini tikkonkludi li ntwera li l-
identifikazzjoni bil-frekwenzi tar-radju ġiet 
żviluppata sal-punt li tista' tiġi applikata 
fil-prattika. Ir-rapport ikkonkluda wkoll illi 
huwa mixtieq sew li s-sitema tinqaleb 
għall-identifikazzjoni elettronika tal-
annimali bovini fi ħdan l-Unjoni peress li 
fost benefiċċji oħra, dan jikkontribwixxi 
għat-tnaqqis fil-piż amministrattiv, 
minkejja l-kostijiet estremament għoljin 
involuti.

Or. es

Emenda 25
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ċerti pajjiżi terzi diġà stabbilew 
regoli li jippermettu teknoloġiji avvanzati 
tal-EID. L-Unjoni għandha tistabbilixxi 
regoli simili biex jiġi ffaċilitat in-negozju 
u tiżdied il-kompetittività tas-settur.

imħassar

Or. es
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Emenda 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Tipi differenti ta' identifikaturi 
elettroniċi, bħal kapsoli ruminali, tikketti 
elettroniċi mal-widnejn, u transponders 
injettabbli jistgħu jintużaw għall-
identifikazzjoni individwali tal-annimali 
flimkien mat-tikketti konvenzjonali mal-
widnejn stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000. Għalhekk huwa xieraq li 
jitwessa’ l-ambitu tal-mezzi ta' 
identifikazzjoni stipulati f’dak ir-
Regolament sabiex jippermetti l-użu ta' 
identifikazzjoni elettronika.

(15) Tipi differenti ta' identifikaturi 
elettroniċi, bħal tikketti elettroniċi mal-
widnejn, u transponders injettabbli jistgħu 
jintużaw għall-identifikazzjoni individwali 
tal-annimali flimkien mat-tikketti 
konvenzjonali mal-widnejn stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 1760/2000. 
Għalhekk huwa xieraq li jitwessa’ l-ambitu 
tal-mezzi ta' identifikazzjoni stipulati f’dak 
ir-Regolament sabiex jippermetti l-użu ta' 
identifikazzjoni elettronika.

Or. it

Emenda 27
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom 
benefiċċji ekonomiċi immedjati.

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li jiġi stabbilit 
perijodu ta’ tranżizzjoni għall-
implementazzjoni tal-EID obbligatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Invista tal-benefiċċji ġenerali tal-identifikazzjoni elettronika fit-terminu t-twil, huwa 
importanti li jiġi ffissat l-objettiv li din issir obbligatorja fil-ġejjieni. It-twaqqif ta’ perijodu 
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ta’ tranżizzjoni għall-EID obbligatorju jippermetti li ċerti operaturi jadattaw għas-sistema l-
ġdida biż-żmien, ħalli b’hekk jiġu mminizzata l-konsegwenzi ekonomiċi negattivi.

Emenda 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom 
benefiċċji ekonomiċi immedjati.

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita li l-
Istati Membri jagħtu l-mezzi finanzjarji 
neċessarji lir-raħħala ħalli dawn jużaw l-
identifikazzjoni elettronika, jew permezz 
tal-assistenza statali jew ta' programmi ta' 
żvilupp rurali.

Or. en

Emenda 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom 
benefiċċji ekonomiċi immedjati.

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID.

Or. en
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Emenda 30
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom 
benefiċċji ekonomiċi immedjati.

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom 
benefiċċji ekonomiċi immedjati. Huwa 
wkoll deżiderabbli li s-sistemi ta’ 
identifikazzjoni elettronika fl-Istati 
Membri għandha tkun kompatibbli.

Or. de

Emenda 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti 
operaturi. Huwa għalhekk xieraq li tiġi 
stabbilita sistema volontarja għall-
introduzzjoni tal-EID. B'din is-sistema, l-
EID jintgħażlu mid-detenturi li x'aktarx 
ikollhom benefiċċji ekonomiċi immedjati.

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jkun jiggarantixxi livelli ta’ 
sigurtà tal-ikel eżemplari għaċ-ċittadini 
tal-UE. Huwa għalhekk xieraq li jiġi 
stabbilit perijodu ta’ tranżizzjoni għall-
introduzzjoni tal-EID ħalli jintuża l-istokk 
ta’ tikketti tal-widnejn tradizzjonali. B'din 
is-sistema, l-EID jintgħażlu malajr mid-
detenturi li x'aktarx ikollhom benefiċċji 
ekonomiċi immedjati.

Or. it
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Emenda 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi 
tat-trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha.

imħassar

Or. it

Emenda 33
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha.

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew idaħħlu u 
jimplementaw l-EID obbligatorja fit-
territorju tagħhom fuq bażi ta’ pass pass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza mil-leġiżlazzjoni preċedenti turina li l-implementazzjoni fuq bażi gradwali tkun 
mod kif jinkiseb objettiv fit-terminu prefiss.
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Emenda 34
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha.

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha u wara 
l-konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-industrija taċ-ċanga.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-industrija taċ-ċanga se tkun milquta direttament minn kull introduzzjoni ta’ 
identifikazzjoni elettronika obbligatorja tal-bovini, l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
għandhom ikunu kkonsultati qabel ma tittieħed deċiżjoni bħal din.

Emenda 35
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha.

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha 
b’kooperazzjoni mar-raħħala, l-aktar 
dwar l-impatt possibbli dwar ir-raħħala 
relattivament żgħar. It-tgħawiġ tal-
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kompetizzjoni fis-suq intern għandu jkun 
evitat akkost ta’ kollox.

Or. de

Emenda 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Għall-fini tal-applikazzjoni tas-
sistemi ta’ identifikazzjoni b’mod 
armonizzat fil-ġejjieni, huwa deżiderabbli 
li, wara perijodu ta’ tranżizzjoni, l-użu tal-
identifikaturi elettroniċi, li qabel kien 
volontarju, issa għandu jsir obbligatorju 
fl-Istati Membri.

Or. de

Emenda 37
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Annimali li jidħlu fl-Unjoni minn 
pajjiżi terzi għandhom ikunu suġġetti 
għall-istess rekwiżiti ta’identifikazzjoni li 
japplikaw għal annimali mwielda fl-
Unjoni.

(18) Annimali u laħam li jidħlu fl-Unjoni 
minn pajjiżi terzi għandhom ikunu suġġetti 
għall-istess rekwiżiti ta’identifikazzjoni u 
traċċabilità li japplikaw għal annimali 
mwielda fl-Unjoni.

Or. es

Emenda 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ passaport għal kull annimal li jrid 
jiġi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawża piż amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-
bażijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri jiżguraw 
suffiċjentement it-traċċabilità tal-
movimenti domestiċi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarġu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerċ 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-bażijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiżit tal-
ħruġ ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerċ intra-Unjoni.

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ passaport għal kull annimal li jrid 
jiġi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawża piż amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-
bażijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri jiżguraw 
suffiċjentement it-traċċabilità tal-
movimenti domestiċi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarġu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerċ 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-bażijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiżit tal-
ħruġ ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerċ intra-Unjoni. F’kull każ, il-
passaport kurrenti, kemm jekk fil-verżjoni 
kartaċea kemm fil-verżjoni elettronika 
futura, għandu jinkludi l-immappjar tal-
ġeni tal-kampjun użat bħala riferiment, li 
għandu jsir meta tkun irreġistrata jew 
imdaħħla l-EID.

Or. it

Emenda 39
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ passaport għal kull annimal li jrid 
jiġi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawża piż amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ passaport għal kull annimal li jrid 
jiġi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawża piż amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-
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bażijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri jiżguraw 
suffiċjentement it-traċċabilità tal-
movimenti domestiċi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarġu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerċ 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-bażijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiżit tal-
ħruġ ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerċ intra-Unjoni.

bażijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri għandhom jiżguraw 
suffiċjentement it-traċċabilità tal-
movimenti domestiċi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarġu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerċ 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-bażijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiżit tal-
ħruġ ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerċ intra-Unjoni.

Or. en

Emenda 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sa issa, ma hemm l-ebda 
leġiżlazzjoni speċifika dwar l-ikklonar. 
B’dana kollu, l-istħarriġiet tal-opinjoni 
jindikaw li din il-kwestjoni hija ta’ 
interess kbir għall-pubbliku Ewropew. 
Għalhekk huwa xieraq li jkun żgurat li ċ-
ċanga li tkun ġejja minn bhejjem 
ikklonati jew mid-dixxendenti tagħhom 
tiġi ttikkettata bħala tali. Din id-
dispożizzjoni għandha tapplika b’mod 
tranżitorju, sa ma tiddaħħal leġiżlazzjoni 
speċifika li tipprojbixxi l-
kummerċjalizzazzjoni tal-ikel minn 
bhejjem ikklonati u d-dixxendenti 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) It-tikkettar taċ-ċanga kien irregolat 
tajjeb għal snin sħaħ, u jista’ jiswa ta' 
mudell għat-tikkettar tal-laħam 
inġenerali. B’dana kollu, hemm qabża 
bejn l-iżgurar tat-trasparenza sħiħa għall-
konsumaturi meta jkun imdaħħal it-
tikkettar taċ-ċanga ġejjin minn bhejjem li 
tgħalfu b'organiżmi ġenetikament 
immodifikati. Billi hemm domanda 
pubblika ċara, huwa xieraq li jiddaħħlu 
rekwiżiti obbligatorji ta’ tikkettar għaċ-
ċanga ġejja minn bhejjem li tgħalfu 
b’organiżmi ġenetikament immodifikati, 
bl-iskop li jkun żgurat tikkettar għall-
prodotti annimali kollha fi stadju 
ulterjuri.

Or. en

Emenda 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-
ċanga li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 

imħassar
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ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bosta operaturi jagħmlu użu b’suċċess ta’ din l-għodda importanti ħalli jagħtu tagħrif 
addizzjonali utili (razza, sess u età tal-bhima, għalf li jingħata s-soltu, eċċ) li jkun ta’ interess 
għall-konsumaturi li jkunu jixtiequ jkunu mgħarrfin sew dwar x’inhuma jixtru. Kieku dawn il-
klawsoli jitneħħew, ifiġġ vojt li fih il-varji sistemi differenti tat-tikkettar volontarju taċ-ċanga 
jipproliferaw mingħajr l-ebda mekkaniżmu strett ta' kontroll xieraq.

Emenda 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-
ċanga li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ bħalissa ta’ tikkettar volontarju s’issa kellha suċċess kbir kemm f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-organizzazzjoni tas-settur kollu kemm hu taċ-ċanga kemm f’dak li għandu 
x’jaqsam mat-tagħrif kontinwu mogħti lill-konsumatur aħħari
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Emenda 44
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-
ċanga li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

imħassar

Or. en

Emenda 45
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Kull 
speċifikazzjoni għat-tikkettar li tmur lil 
hinn mit-tikkettar obbligatorju, ngħidu 
aħna r-razza, il-għalf u t-trobbija tal-
bhejjem, huma kollha estremament 
importanti għall-konsumaturi kif ukoll 
għar-raħħala li jużaw dan it-tikkettar 
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għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom. Bl-iskop li jkun żgurat li l-
informazzjoni tkun bir-reqqa u affidabbli, 
din it-Taqsima għandha għalhekk 
tinżamm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċjalizzazzjoni ottimali tal-prodotti tagħhom hija fattur importanti għar-raħħala. L-
approvazzjoni mill-awtorità kompetenti tiżgura li t-tagħrif speċifiku li jkun hemm fuq it-
tikketti jkun bir-reqqa u affidabbli. Mingħajr approvazzjoni bħal din, il-konsumaturi ma 
jistgħux jafdaw it-tikkettar tal-prodott, u għalhekk is-sistema tat-tikkettar volontarju għandha 
tinżamm.

Emenda 46
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi 
biex japplikaw din is-sistema mhumiex 
proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. 
Dik it-Taqsima għandha għalhekk 
titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi 
biex japplikaw din is-sistema mhumiex 
proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. 
Ir-regoli dwar is-sistema ta’ tikkettar 
volontarju għalhekk għandhom jitħassru.
It-tħassir għandu, għalhekk, ikun 
ekwilibrat bil-formulazzjoni ta’ regoli 
ġenerali li jiżguraw il-ħarsien tal-
konsumatur.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inklużi 
speċifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eċċ), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieġa għat-
tfassil ta’ regoli ġenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieġ tagħrif oġġettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
ġenerali jikkompletaw il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar.

Emenda 47
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. 
Invista tal-iżviluppi fis-settur taċ-ċanga 
minn mindu ġie adottat ir-Regolament 
imsemmi, is-sistema ta’ tikkettar 
volontarju taċ-ċanga jeħtieġa li tiġi 
riveduta. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar. Mingħajr ħsara għal 
dan li ntqal qabel, bl-iskop li tkun żgurata 
regolamentazzjoni xierqa tas-sistema ta’ 
tikkettar volontarju taċ-ċanga inlinja 
mas-setturi rimanenti, dan it-tħassir ma 
għandux jidħol fis-seħħ sa ma t-Taqsima 
II ma tkun ġiet sostitwita billi jkunu 
żviluppati d-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-istandards 
tal-kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti 
annimali, jew kull regola oħra li jkollha 
effett ekwivalenti.

Or. es
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Emenda 48
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. 
Invista tal-iżviluppi fis-settur taċ-ċanga 
minn mindu ġie adottat ir-Regolament 
imsemmi, is-sistema ta’ tikkettar 
volontarju taċ-ċanga jeħtieġa li tiġi 
riveduta. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar. Mingħajr ħsara għal 
dan li ntqal qabel, bl-iskop li tkun żgurata 
regolamentazzjoni xierqa tas-sistema ta’ 
tikkettar volontarju taċ-ċanga inlinja 
mas-setturi rimanenti, dan it-tħassir ma 
għandux jidħol fis-seħħ sa ma t-Taqsima 
II ma tkun ġiet sostitwita billi jkunu 
żviluppati d-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-istandards 
tal-kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti 
annimali, jew kull regola oħra li jkollha 
effett ekwivalenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli vojt ġuridiku f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar 
volontarju, li qed joffri benefiċċji kemm lis-settur kemm lill-konsumaturi billi jagħti tagħrif 
utili li jgħin fit-tkattir tal-valur miżjud tal-prodotti.

Emenda 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Or. it

Emenda 50
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. 
Dawn ir-regoli jipprovdu informazzjoni 
importanti lill-konsumaturi dwar mudelli 
divrenzjati ta' produzzjoni taċ-ċanga u 
għalhekk dik it-Taqsima għandha
tinżamm.

Or. en
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Emenda 51
James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi 
biex japplikaw din is-sistema mhumiex 
proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. 
Dik it-Taqsima għandha għalhekk titħassar.

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi 
biex japplikaw din is-sistema mhumiex 
proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. 
Dik it-Taqsima għandha għalhekk titħassar.
F'kull eventwalità regoli ta' tikkettar 
orizzontali kif stipulati fir-Regolament 
(UE) Nru. 1169/2011 għandhom 
japplikaw fir-rigward tal-informazzjoni 
dwar it-tikketti taċ-ċanga ħlief għal dawk 
li jaqgħu taħt is-sistema obbligatorja ta' 
tikkettar taċ-ċanga stipulat fl-Artikoli 13 
sa 15 tar-Regolament (KE) Nru. 
1760/2000.

Or. en

Emenda 52
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipula l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
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awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiċi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiċċji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar.

awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Din 
is-sistema tipprovdi informazzjoni utli 
għall-konsumaturi. Dik it-Taqsima 
għandha għalhekk tinżamm.

Or. en

Emenda 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli meħtieġa 
għat-tħaddim sew tal-identifikazzjoni, ir-
reġistrazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali 
bovini u ċ-ċanga jkunu applikati, is-setgħa 
li għall-adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-
rekwiżiti għal mezzi alternattivi ta' 
identifikazzjoni tal-annimali bovini, taċ-
ċirkostanzi speċjali li fihom l-Istati Membri 
jistgħu jestendu l-perjodi massimi għall-
applikazzjoni tal-mezzi ta' identifikazzjoni, 
tad-dejta li trid tiġi skambjata bejn il-
bażijiet ta' dejta kompjuterizzati tal-Istati 
Membri, tal-perjodu massimu għal ċerti 
obbligi ta’ rappurtar, tar-rekwiżiti għal 
mezzi ta' identifikazzjoni, tal-
informazzjoni li għandha tkun inkluża fil-
passaporti u fir-reġistri individwali li jridu 
jinżammu fuq kull stabbiliment, tal-livell 
minimu ta' kontrolli uffiċjali, tal-
identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' 
movimenti ta' annimali bovini meta 
mħollija jirgħu fis-sajf f'postijiet differenti 
fil-muntanji, tar-regoli għat-tikkettjar ta' 
ċerti prodotti li għandhom ikunu 
ekwivalenti għar-regoli stabbliti fir-
Regolament (KE) Nru 1760/2000, tad-

(22) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli meħtieġa 
għat-tħaddim sew tal-identifikazzjoni, ir-
reġistrazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali 
bovini u ċ-ċanga jkunu applikati, is-setgħa 
li għall-adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-
rekwiżiti għal mezzi alternattivi ta' 
identifikazzjoni tal-annimali bovini, taċ-
ċirkostanzi speċjali li fihom l-Istati Membri 
jistgħu jestendu l-perjodi massimi għall-
applikazzjoni tal-mezzi ta' identifikazzjoni, 
tad-dejta li trid tiġi skambjata bejn il-
bażijiet ta' dejta kompjuterizzati tal-Istati 
Membri, tal-perjodu massimu għal ċerti 
obbligi ta’ rappurtar, tar-rekwiżiti għal 
mezzi ta' identifikazzjoni, tal-
informazzjoni li għandha tkun inkluża fil-
passaporti u fir-reġistri individwali li jridu 
jinżammu fuq kull stabbiliment, tal-livell 
minimu ta' kontrolli uffiċjali, tal-
identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' 
movimenti ta' annimali bovini meta 
mħollija jirgħu fis-sajf f'postijiet differenti 
fil-muntanji, tar-regoli għat-tikkettjar ta' 
ċerti prodotti li għandhom ikunu 
ekwivalenti għar-regoli stabbliti fir-
Regolament (KE) Nru 1760/2000, tad-
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definizzjonijiet ta’ kapuljat taċ-ċanga, fdal 
taċ-ċanga jew qatgħat taċ-ċanga, tal-
indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu 
jitqiegħdu fuq it-tikketti, tad-
dispożizzjonijiet tat-tikkettjar li għandhom 
x'jaqsmu mas-semplifikazzjoni tal-
indikazzjoni tal-oriġini, id-daqs massimu u 
l-kompożizzjoni ta' ċerti gruppi ta' 
annimali, tal-proċeduri ta’ approvazzjoni 
relatati mal-kundizzjonijiet tat-tikkettjar 
fuq l-ippakkjar tal-qatgħat tal-laħam, huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul 
ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta 
tħejji u tfassal dawn l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

definizzjonijiet ta’ kapuljat taċ-ċanga, fdal 
taċ-ċanga jew qatgħat taċ-ċanga, id-daqs 
massimu u l-kompożizzjoni ta' ċerti gruppi 
ta' annimali, tal-proċeduri ta’ 
approvazzjoni relatati mal-kundizzjonijiet 
tat-tikkettjar fuq l-ippakkjar tal-qatgħat tal-
laħam. Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal dawn l-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-Kummissjoni jkollha tirrikorri għall-atti delegati biex tikseb 
indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jidhru fuq it-tikketti u għal rieżami tad-dispożizzjonijiet 
dwar it-tikkettar marbutin mas-semplifikazzjoni tal-indikazzjoni tal-oriġini, fid-dawl tal-
importanza li dawn għandhom bħala għodod li jiggarantixxu t-trasparenza u t-traċċabilità 
fis-suq

Emenda 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 2, għandha tiġi miżjuda 
d-definizzjoni li ġejja:
"annimali kklownjati" tfisser annimali 
prodotti permezz ta’ metodu asesswali u 
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artifiċjali ta’ riproduzzjoni bil-għan li 
tkun prodotta kopja ta' annimal 
individwali ġenetikament identika jew 
kważi identika;

Or. en

Emenda 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 2, għandha tiġi miżjuda 
d-definizzjoni li ġejja:
"dixxendenti ta' annimali kklonati" 
tfisser annimali prodotti permezz ta’ 
riproduzzjoni sesswali, f’każijiet fejn mill-
inqas proġenitur wieħed huwa annimal 
ikklonat;

Or. en

Emenda 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 2, għandha tiġi miżjuda 
d-definizzjoni li ġejja:
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"għalf immodifikata ġenetikament" 
tfisser għalf kif definit fil-punt 7 tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru. 
1829/2003.

Or. en

Emenda 57
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fl-Artikolu 3, fl-ewwel paragrafu, il-
punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

imħassar

"(a) il-mezzi ta’ identifikazzjoni biex jiġu 
identifikati l-annimali individwalment;"

Or. de

Emenda 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-
użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju bħala wieħed miż-żewġ mezzi 
ta' identifikazzjoni stipulati fil-
paragrafu 1.

imħassar

L-Istati Membri li jużaw din il-possibilità 
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali lill-



AM\891723MT.doc PE480.879v01-0032/54 AM\

MT

Kummissjoni.

Or. it

Emenda 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-
użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju bħala wieħed miż-żewġ mezzi 
ta' identifikazzjoni stipulati fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri jistgħu, f'perjodu 
transitorju ta' ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-regolament, jintroduċu 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-
użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju bħala wieħed miż-żewġ mezzi 
ta' identifikazzjoni stipulati fil-paragrafu 1.
Sa mhux aktar tard wara l-iskadenza ta' 
dan il-perjodu transitorju, l-użu ta' 
identifikatur elettroniku obbligatorju 
bħala wieħed miż-żewġ mezzi ta' 
identifikazzjoni stipulati fil-paragrafu 1.

Or. de

Emenda 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jużaw din il-possibilità
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu t-test 
ta' dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni.
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Or. de

Emenda 61
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jużaw din il-possibilità 
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni.

L-Istati Membri li jużaw din il-possibilità 
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika lill-Istati Membri l-oħra 
dawk id-dispożizzjonijiet nazzjonali u 
għandhom ikunu disponibbli b'mod 
pubbliku.

Or. en

Emenda 62
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jintrobuċu 
identifikazzjoni elettronika obbligatorja 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-identifikazzjoni elettronika f'din il-leġiżlazzjoni tirrappreżenta pass 
obbligatorju bl-aġġornament tal-leġiżlazzjoni attwali. L-EID għandha tnaqqas il-piżijiet 
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amministrattivi, tissemplifika r-reġistrazzjoni u tiżgura t-traċċabilità tal-annimali. Għalhekk, 
il-leġiżlazzjoni għandha tiddefinixxi l-iskadenza ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' sistema 
obbligatorja ta' identifikazzjoni elettronika. Għaxar snin huma meqjusa bħala perjodu ta' 
żmien adegwat, li jista' jinkiseb mill-Istati Membri kollha.

Emenda 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
identifikaturi nazzjonali użati jkunu 
interoperabbli.

Or. de

Emenda 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4b - paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-istabbiliment ta' destinazzjoni 
jkun jinsab fi Stat Membru li jkun 
introduċa id-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jagħmlu l-użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju kif imsemmi fl-Artikolu 4(2), 
l-annimali għandhom ikunu identifikati 
b'dak l-identifikatur elettroniku fl-
istabbiliment tad-destinazzjoni fl-Unjoni, 
f’perjodu li għandu jiġi ddeterminat mill-
Istat Membru tad-destinazzjoni.

imħassar

Or. it
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Emenda 65
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4c - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-identifikazzjoni tal-annimali li jittieħdu 
minn Stat Membru għal ieħor

L-identifikazzjoni tal-annimali mwielda 
wara d-dati msemmija fir-Regolament 
(1760/2000) li jittieħdu minn Stat Membru 
għal ieħor

Or. de

Emenda 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-istabbiliment tad-destinazzjoni 
jkun jinsab fi Stat Membru li jkun 
introduċa dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jagħmlu l-użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju, l-annimali għandhom jiġu 
identifikati b'dak l-identifikatur 
elettroniku:

imħassar

(a) qabel ma jittieħdu lejn l-istabbiliment 
tad-destinazzjoni f’dak l-Istat Membru; 
jew
(b) fl-istabbiliment tad-destinazzjoni 
f'perjodu massimu li jrid jiġi ddeterminat 
mill-Istat Membru fejn jinsab dak l-
istabbiliment.
Il-perjodu massimu msemmi fil-punt (b) 
ma għandux jaqbeż l-20 jum mid-data tal-
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wasla tal-annimali fl-istabbiliment tad-
destinazzjoni. Fi kwalunkwe każ, il-mezzi 
ta' identifikazzjoni għandhom jiġu 
applikati lill-annimali qabel ma jitilqu l-
istabbiliment tad-destinazzjoni.
Madankollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika għall-annimali destinati 
direttament għal biċċerija li tinsab fit-
territorju tal-Istat Membru li daħħal 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jagħmlu l-
użu ta' identifikatur elettroniku 
obbligatorju, sakemm l-annimali jinqatlu 
fi żmien 20 jum wara dawn il-kontrolli 
veterinarji.

Or. it

Emenda 67
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4c – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qabel ma jittieħdu lejn l-istabbiliment 
tad-destinazzjoni f’dak l-Istat Membru; 
jew

imħassar

Or. de

Emenda 68
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4c – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qabel ma jittieħdu lejn l-istabbiliment 
tad-destinazzjoni f’dak l-Istat Membru; 
jew

imħassar

Or. es

Emenda 69
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 4d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda mezz ta’ identifikazzjoni ma jista’
jitneħħa jew jiġi sostitwit mingħajr il-
permess u l-kontroll tal-awtorità 
kompetenti. Dan il-permess jista' jingħata 
biss meta t-tneħħija jew is-sostituzzjoni ma 
jkunux jikkompromettu t-traċċabilità tal-
annimal."

L-ebda mezz ta’ identifikazzjoni ma 
għandu jiġi mmodifikat, jitneħħa jew jiġi 
sostitwit mingħajr il-permess u l-kontroll 
tal-awtorità kompetenti. Dan il-permess 
jista' jingħata biss meta l-modifika, it-
tneħħija jew is-sostituzzjoni ma jkunux 
jikkompromettu t-traċċabilità tal-annimal."

Or. en

Emenda 70
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 – inċiż 1
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Istati Membri jistgħu jiskambjaw dejta 
elettronika bejn il-bażijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tagħhom minn dakinhar li 
l-Kummissjoni tagħraf l-operabilità sħiħa 
tas-sistema tal-iskambju tad-dejta.

"L-Istati Membri jistgħu jiskambjaw dejta 
elettronika bejn il-bażijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tagħhom minn dakinhar li 
l-Kummissjoni tagħraf l-operabilità sħiħa 
tas-sistema tal-iskambju tad-dejta. Dan 
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għandu jsir b'tali mod li l-protezzjoni tad-
data tkun iggarantita u għandu jiġi evitat 
kull abbuż sabiex jiġu protetti l-interessi 
tal-intrapriża.

Or. de

Emenda 71
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej: imħassar

Or. en

Emenda 72
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn Stat Membru ma jiskambjax dejta 
elettronika mal-Istati Membri l-oħra fil-
qafas tas-sistema tal-iskambju elettroniku 
msemmija fl-Artikolu 5:

imħassar

Or. de

Emenda 73
Christa Klaß
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità kompetenti għandha, għal 
kull annimal li huwa maħsub għall-
kummerċ intra-Unjoni, toħroġ passaport 
bbażat fuq l-informazzjoni miżmuma fil-
bażi ta' dejta kompjuterizzata stabbilita f 
'dak l-Istat Membru;

imħassar

Or. de

Emenda 74
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull annimal li jinħariġlu passaport, 
għandu jkun akkumpanjat b'dan il-
passaport kull meta l-annimal jittieħed 
minn Stat Membru għal ieħor;

imħassar

Or. de

Emenda 75
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mal-wasla tal-annimal fl-istabbiliment imħassar
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tad-destinazzjoni, il-passaport li 
jakkumpanja l-annimal għandu jingħata 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
fejn jinsab l-istabbiliment tad-
destinazzjoni."

Or. de

Emenda 76
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Fil-każ ta’ bhejjem esportati lejn 
pajjiżi terzi, il-passaport għandu jiġi 
rrilaxxjat mill-aħħar gwardjan lill-
awtorità kompetenti tal-post li lejh il-
bhima tiġi esportata.

Or. en

Emenda 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – subpunt b
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu aċċess dirett għall-bażi ta' dejta 
kompjuterizzata li diġà fiha l-
informazzjoni li għandha tkun inkluża fir-
reġistru; kif ukoll

(a) għandu aċċess dirett għall-bażi ta' dejta 
kompjuterizzata li diġà fiha l-
informazzjoni li għandha tkun inkluża fir-
reġistru;

Or. en
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Emenda 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – subpunt b
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) idaħħal informazzjoni aġġornata 
direttament ġol-bażi ta' dejta 
kompjuterizzata fi żmien erbgħa u 
għoxrin siegħa minn meta jiġri l-
avveniment."

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' 24 siegħa hu diffiċli, peress li l-ħin reali ta' dan l-avveniment partikolari 
mhuwiex reġistrat fil-bażi ta' data. Għalhekk, ikun diffiċli li wieħed jikkontrolla l-konformità 
jekk ir-regola tissejjes fuq siegħat. Barra minn hekk, x'aktarx li aktar tiskoraġġixxi milli 
tinkoraġġixxi biex ir-reġistri jinżammu aġġornati b'mod elettroniku jekk il-perjodu ta' żmien 
biex tiddaħħal l-informazzjoni direttament fil-bażi ta' data jkun iffissat b'mod strett u biex il-
perjodu ta' żmien biex tiddaħħal l-informazzjoni b'mod manwali għalhekk ikun aktar ħieles.

Emenda 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull 
persuna responsabbli għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali jirċievi 
istruzzjonijiet u gwida dwar id-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament u ta' kwalunkwe atti ddelegati 
u ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikoli 10 u 
10a, u li l-korsijiet ta' taħriġ xierqa jkunu 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull 
persuna responsabbli għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali jirċievi 
istruzzjonijiet u gwida dwar id-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament u ta' kwalunkwe atti ddelegati 
u ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikoli 10 u 
10a, u li l-korsijiet ta' taħriġ xierqa jkunu 
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disponibbli." disponibbli." Din l-informazzjoni għandha 
tkun disponibbli, mingħajr ħlas, kull 
darba li ssir bidla tal-pożizzjonijiet 
rilevanti.
L-Istati Membri għandhom jaqsmu l-
aħjar prattiki sabiex jiżguraw taħriġ u l-
qsim ta' informazzjoni ta' kwalità tajba 
madwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11 – sottopunt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 13 – paragrafu 5 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 5, il-punt li ġej huwa 
miżjud:
"(iv) jekk iċ-ċanga tkun ġejja minn 
annimali li jkunu ngħataw għalf 
immodifikat ġenetikament".

Or. en

Emenda 81
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11 – subpunt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 13 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
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"5a. Sa minn [6 xhur wara d-dħul fis-
seħħ] l-operaturi u l-organizzazzjonijiet 
għandhom ukoll jindikaw fuq it-tikketti 
tagħhom jekk iċ-ċanga kinitx ġejja minn 
annimali kklownjati jew minn dixxendenti 
ta' annimali kklownjati."

Or. en

Emenda 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11 – sottopunt bb (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 13 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Il-paragrafu li ġej huwa miżjud:
"5b. Sa minn [6 xhur wara d-dħul fis-
seħħ] l-operaturi u l-organizzazzjonijiet 
għandhom ukoll jindikaw fuq it-tikketti 
tagħhom jekk iċ-ċanga kinitx ġejja minn 
annimali li jkunu ngħataw għalf 
ġenetikament immodifikat."

Or. en

Emenda 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12 – parti introduttorja
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fl-Artikolu 14, ir-raba’ paragrafu 
jinbidel b’dan li ġej:

imħassar
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"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 22b biex tistabbilixxi regoli 
ekwivalenti għal dawk fl-ewwel tliet
paragrafi ta' dan l-Artikolu għall-fdal tal-
laħam taċ-ċanga jew qatgħat tal-laħam 
taċ-ċanga."

Or. en

Emenda 84
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Titolu II – Taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) It-Titolu tal-Kapitolu II, parti II hu 
mibdul b'dan li ġej: Tikkettatr volontarju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inklużi 
speċifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eċċ), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieġa għat-
tfassil ta’ regoli ġenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieġ tagħrif oġġettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
ġenerali jikkompletaw il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar.

Emenda 85
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tas-sezzjoni fuq it-tikkettar volontarju ma twassalx biex tiżgura li l-konsumatur 
ikollu informazzjoni preċiża u affidabbli dwar il-prodott, li hi rekwiżit bażiku ta' sistema ta' 
ttikkettar tajba, u affidabbli. Dan it-tikkettar jipprovdi informazzjoni importanti għall-
konsumaturi u tagħti lill-bdiewa possibilità mtejba ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom.

Emenda 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. de

Emenda 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. it

(Ara l-emenda li tħassar il-Premessa 20.)

Emenda 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fuq it-tikkettar volontarju taċ-ċanga kisbu riżultati eċċellenti fir-rigward 
tal-organizzazzjoni tas-settur kollu kemm hu, u ukoll qajmu interess mill-konsumaturi li 
jistgħu jiksbu informazzjoni utli sabiex jagħmlu akkwist informat tajjeb. It-tneħħija ta' dawn 
il-klawsoli dwar indikazzjonijiet volontarji, iħallu vojt li fih il-varji sistemi differenti tat-
tikkettar volontarju taċ-ċanga jipproliferaw mingħajr l-ebda mekkaniżmu strett ta' kontroll 
xieraq.

Emenda 89
Esther Herranz García

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli vojt ġuridiku f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar 
volontarju, li qed joffri benefiċċji kemm lis-settur kemm lill-konsumaturi billi jagħti tagħrif 
utili li jgħin fit-tkattir tal-valur miżjud tal-prodotti.

Emenda 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
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Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. it

Emenda 91
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. en

Emenda 92
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. en

Emenda 93
Bart Staes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar

Or. en

Emenda 94
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. (14) L-Artikolu 16 jiġi emendat kif ġej:
Regoli ġenerali
Informazzjoni apparti minn dik 
speċifikata fil-parti I ta' dan it-Titolu u li 
hi miżjuda fit-tikketti mill-operaturi jew 
mill-organizzazzjonijiet li 
jikkumerċjalizzaw iċ-ċanga, għandha 
tkun oġġettiva, verifikabbli mill-
awtoritajiet rilevanti u li tinftiehem mill-
konsumaturi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inklużi 
speċifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eċċ), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieġa għat-
tfassil ta’ regoli ġenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieġ tagħrif oġġettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
ġenerali jikkompletaw il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar.
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Emenda 95
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. (14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru.
Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 1a, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dispożizzjonijiet inklużi fl-artikoli 
mħassra huma riflessi fir-regoli 
Komunitarji marbutin maċ-ċanga, jiġu 
aġġornati u mtejba kif meħtieġ.

Or. es

Emenda 96
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. (14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dispożizzjonijiet inklużi fl-artikoli 
mħassra huma riflessi fir-regoli 
Komunitarji marbutin maċ-ċanga, jiġu 
aġġornati u mtejba kif meħtieġ.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli vojt ġuridiku f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar 
volontarju, li qed joffri benefiċċji kemm lis-settur kemm lill-konsumaturi billi jagħti tagħrif 
utili li jgħin fit-tkattir tal-valur miżjud tal-prodotti.
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Emenda 97
Sophie Auconie

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikoli 16 sa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. (14) L-Artikoli 17 u 18 jitħassru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-"sistema" tat-tikkettar volontarju ma kinitx suċċess u għalhekk għandha titħassar.

Emenda 98
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzonijiet tal-kapuljat taċ-
ċanga, fdal tal-laħam taċ-ċanga jew 
qatgħat tal-laħam taċ-ċanga msemmija fl-
Artikolu 14;

imħassar

Or. en

Emenda 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu 
jitqiegħdu fuq it-tikketti;

imħassar

Or. it

(Ara l-emenda għall-Premessa 22.)

Emenda 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu 
jitqiegħdu fuq it-tikketti;

(b) (b) id-definizzjoni ta' u r-rekwiżiti 
għall-indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu 
jitqiegħdu fuq it-tikketti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni ta' indikazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jitpoġġew fuq it-
tikketti jvarjaw skont l-Istat Membri u għalhekk iwasslu għal tagħwiġ fil-kompetizzjoni bejn l-
operaturi fl-Istati Membri differenti. Għalhekk jitqies xieraq li jkun hemm linjigwida fuq il-
kundizzjonijiet skont liema indikazzjonijiet speiċifiċi jkunu jistgħu jitpoġġew fuq it-tikketti.

Emenda 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar 
marbuta mas-semplifikazzjoni tal-

imħassar
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indikazzjoni tal-oriġini;

Or. it

(Ara l-emenda għall-Premessa 22.)

Emenda 102
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri ta' approvazzjoni relatati 
mal-kundizzjonijiet tat-tikkettjar fuq il-
pakketti tal-qatgħat tal-laħam;

imħassar

Or. en

Emenda 103
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 18
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 22b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(5), u 4a(2) u fl-Artikoli 5, 7, 10, 
14 u 19 għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat*sa mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament jew minn kwalunkwe 
data oħra iffissata mil-leġiżlatur.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 4(5), u 4a(2) u fl-Artikoli 5, 7, 10 
u 19 għandhom jingħataw lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat* sa mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament jew minn 
kwalunkwe data oħra iffissata mil-
leġiżlatur.

Or. en
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Emenda 104
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 19a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 23a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għandu jiddaħħal l-artikolu  li ġej:
Artikolu 23a

Rapport
Sa mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-
Kunsill.

Or. es

Emenda 105
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Dispożizzjonijiet transitorji

L-Artikolu 1(14) għandu jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Jannar 2014.

Or. es

Emenda 106
Pilar Ayuso

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

Artikolu 1a
Dispożizzjonijiet transitorji

L-Artikolu 1(14) għandu jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Jannar 2014.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tippermetti biżżejjed ħin biex jitħejjew u jiġu adottati regoli tat-
tikkettar volontarji speċifiċi u aktar adegwati fil-livell Ewropew.


