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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-saħħa tal-pjanti hija fattur ewlieni għall-agrikoltura sostenibbli u kompetittiva, l-ortikultura 
u l-forestrija, imma ta’ importanza wkoll għall-protezzjoni tal-bijodiversità u s-servizzi tal-
ekosistema. 

L-agrikoltura, il-foresti u l-wirt naturali tal-Ewropa huma attwalment mhedda minn pesti tal-
pjanti ġodda u perikolużi, b’żieda qawwija fil-problemi relatati mas-saħħa tal-pjanti fl-UE 
matul l-aħħar deċennju, l-iżjed relatati mal-globalizzazzjoni tal-kummerċ u t-tibdil fil-klima. 

Għalhekk ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta għal Regolament dwar il-miżuri protettivi kontra l-
pesti tal-pjanti (COM(2013)267) li għandha l-għan li żżid il-prevenzjoni, is-sorveljanza u l-
azzjoni rapida fir-rigward tat-tifqigħat ta’ pesti tal-pjanti fl-UE.  

Il-proposta tal-Kummissjoni tissostitwixxi r-reġim attwali tal-UE dwar is-saħħa tal-pjanti 
(Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE) u timmira li tindirizza r-riskji li qed jiżdiedu. Filwaqt li s-
“sistema miftuħa” attwali – li tippermetti ċ-ċaqliq tal-pjanti u l-prodotti tal-pjanti lejn u fl-UE 
taħt ċertu kundizzjonijiet – se tinżamm, qed tingħata iżjed attenzjoni lil kummerċ b’riskju 
għoli li ġej minn pajjiżi terzi u t-traċċabilità tal-materjal taż-żrigħ fis-suq intern. Il-proposta 
tipprovdi wkoll għal sorveljanza aħjar, qerda bikrija tat-tifqigħat ta’ pesti ġodda u appoġġ 
finanzjarju għan-negozji u l-awtoritajiet tas-saħħa tal-pjanti fl-Istati Membri. 

Ir-Rapporteur japprova ħafna mill-elementi msemmija, iżda jissuġġerixxi li diversi aspetti tal-
proposta jiġu “rfinuti”: 

• Listi tal-pesti u l-miżuri

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tissuġġerixxi ammont sinifikanti ta’atti ta’ 
implimentazzjoni, li wħud minnhom jirrelataw mal-istabbiliment (u l-emendar fil-futur) ta’ 
lista ta’ pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni (Art. 5), pesti ta’ prijorità (Art. 6), miżuri kontra l-
pesti tal-kwarantina speċifiċi fl-Unjoni (Art. 27), żoni protetti u pesti ta’ kwarantina f’żoni 
protetti (Art. 32) kif ukoll pesti ta’ kwalità (Art. 37). 

Minħabba l-importanza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, ir-Rapporteur tiegħek iqis li l-atti 
delegati għandhom jiġu applikati, li jipprovdu lill-Parlament Ewropew bis-setgħat meħtieġa 
biex jiskrutinja u, kif xieraq, joġġezzjona għall-atti li jistabbilixxu, jemendaw jew 
jissupplimentaw dawn il-listi. Il-listi għandhom, bħala l-ewwel pass, ikunu bbażati fuq il-listi 
li jinsabu fil-leġiżlazzjoni eżistenti u jiġu emendati jew issupplimentati, kif meħtieġ, iżjed 
tard.

• Numru ristrett ta’ pesti ta’ prijorità

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi restrizzjoni fuq in-numru massimu ta’ pesti ta’ prijorità għal 
10 % tal-għadd tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati. Il-pesti ta’ prijorità huma ta’ 
importanza partikolari peress li jista’ jkollhom impatt ekonomiku, ambjentali jew soċjali serju 
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ħafna għat-territorju tal-Unjoni u huma suġġetti għal obbligi msaħħa ta’ tħejjija u reazzjoni 
kif ukoll għal kofinanzjament tal-UE imsaħħaħ. Ir-Rapporteur għalhekk iqis li l-għadd ta’ 
pesti ta’ prijorità m’għandux jiġi ristrett sakemm il-pesti jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
imsemmija (Art. 6(2)). 

• Informazzjoni għall-pubbliku 

Teżisti lakuna serja fl-edukazzjoni tal-pubbliku dwar l-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
tal-pesti tal-pjanti. Il-konsumaturi spiss mhumiex konxji tar-riskji fitosanitarji meta jixtru l-
pjanti. Ir-Rapporteur  għalhekk jissuġġerixxi t-tnedija ta’ kampanji ta’ għarfien fil-livell tal-
Istati Membri, sabiex il-pubbliku jiġi infurmat dwar ir-riskji involuti b’mod partikolari fl-
importazzjonijiet ta’ pjanti minn pajjiżi terzi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi u żżomm aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku ta’ pesti tal-pjanti emerġenti 
f’pajjiżi terzi li potenzjalment jistgħu jippreżentaw riskju lis-saħħa tal-pjanti fl-UE (Art. 43a 
ġdid).

• Kummerċ fuq l-Internet

Studji reċenti juru li l-kummerċ fuq l-internet ta’ pjanti jista’ jippreżenta riskju fitosanitarju 
kbir meta l-komoditajiet ikunu infestati bil-pesti mhux nattivi inklużi l-pesti tal-kwarantina. 
B’mod partikolari, il-konsenji ta’ pjanti importati minn pajjiżi terzi u mixtrija minn fuq l-
Internet huma f’ħafna każijiet mhux konformi mar-rekwiżiti tal-importazzjoni fitosanitarja 
tal-UE. Iż-żieda fl-għarfien tal-konsumaturi u tan-negozjanti tal-pjanti fl-Ewropa hija 
essenzjali biex tiġi indirizzata din il-problema. Flimkien ma’ dawn il-kampanji ta’ 
informazzjoni msemmija hawn fuq, ir-Rapporteur jissuġġerixxi t-tisħiħtal-proposta tal-
Kummissjoni billi jiġi ddikjarat li n-negozjanti fuq l-internet ma jistgħu bl-ebda mod jiġu 
eżentati mill-obbligu tagħhom li jirreġistraw (Art. 61(3)).  

• L-involviment tal-partijiet interessati fl-elaborazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontinġenza u l-
eżerċizzji ta’ simulazzjoni 

Il-livell tal-involviment tal-partijiet interessati fil-preparazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontinġenza u 
l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni bħalissa jvarja minn Stat Membru wieħed għal ieħor. Ir-
Rapporteur jissuġġerixxi li jiġi pprovdut qafas komuni għall-involviment bikri tal-operaturi 
professjonali f’dawn it-tipi ta’ attivitajiet (Art. 24 u 25). 

• L-aspetti finanzjarji 

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi żewġ emendi ewlenin għall-Artikolu 102: 

L-ewwel nett, il-proposta għal Regolament dwar il-ġestjoni tan-nefqa (COM(2013)327) 
għandha tiġi allinjata mal-proposta dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid 
tal-ispeċijiet aljeni invażivi u tippermetti l-kofinanzjament tal-UE għall-ispejjeż li jġarrbu l-
Istati Membri għall-kumpens lill-operaturi tal-valur tal-pjanti meqruda koperti bil-miżuri tal-
qerda rapida fi stadju bikri tal-invażjoni adottati skont l-Artikolu 15 tar-Regolament dwar l-
ispeċijiet aljeni invażivi.

It-tieni, billi dawn it-tipi ta’ azzjonijiet bikrija huma essenzjali għall-prevenzjoni, id-
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detezzjoni u l-kontroll tal-pesti ta’ prijorità, il-miżuri msaħħa tal-bijosigurtà mwettqa fil-livell 
tar-razzett ukoll għandhom ikunu eliġibbli għall-kumpens.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi 
li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ħtieġa għal dawn il-miżuri ilha li ġiet 
rikonoxxuta. Dawn iffurmaw is-suġġett ta’ 
ftehimiet internazzjonali u konvenzjonijiet 
internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti 
(IPPC) tas-6 ta’ Diċembru 1951 konkluża 
fl-Organizazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura 
tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) kif ukoll it-
test rivedut ġdid tagħha approvat mill-
Konferenza tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u 
l-Agrikoltura f’Novembru 1997 fid-29 
sessjoni tagħha. L-Unjoni hija parti mill-
IPPC.

(5) Il-ħtieġa għal dawn il-miżuri ilha li ġiet 
rikonoxxuta. Dawn iffurmaw is-suġġett ta’ 
ftehimiet internazzjonali u konvenzjonijiet 
internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti 
(IPPC) tas-6 ta’ Diċembru 1951 konkluża 
fl-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura 
tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) kif ukoll it-
test rivedut ġdid tagħha approvat mill-
Konferenza tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u 
l-Agrikoltura f’Novembru 1997 fid-29 
sessjoni tagħha kif ukoll il-Konvenzjoni 
Internazzjonali dwar id-Diversità 
Bijoloġika (DBD) tad-
29 ta' Diċembru 1993. L-Unjoni hija parti 
kemm mill-IPPC kif ukoll mis-CBD.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-importanza tas-saħħa tal-pjanti għall-preservazzjoni tal-ekosistemi naturali, is-
servizzi tal-ekosistemi u l-bijodiversità, għandha tissemma’ l-Konvenzjoni Internazzjonali 
dwar id-Diversità Bijoloġika. B’mod partikolari, l-ispeċijiet aljeni invażivi – li huma wkoll 
koperti minn din il-Konvenzjoni – jista’ jkollhom impatt ambjentali u ekonomiku 
konsiderevoli.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex l-isforzi għall-kontroll tal-pesti 
tal-kwarantina fl-Unjoni jitħallew 
jikkonċentraw fuq il-pesti li l-impatt 
ekonomiku, ambjentali jew soċjali 
tagħhom huma l-aktar qawwija għat-
territorju tal-Unjoni kollu kemm hu, lista 
ristretta ta’ dawn il-pesti, minn hawn ’il 
quddiem “pesti ta’ prijorità”, għandha tiġi 
stabbilita.

(9) Sabiex l-isforzi għall-kontroll tal-pesti 
tal-kwarantina fl-Unjoni jitħallew 
jikkonċentraw fuq il-pesti li l-impatt 
ekonomiku, ambjentali jew soċjali 
tagħhom huma l-aktar qawwija għat-
territorju tal-Unjoni kollu kemm hu, lista 
ta’ dawn il-pesti, minn hawn ’il quddiem 
“pesti ta’ prijorità”, għandha tiġi stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għadd ta’ pesti ta’ prijorità m’għandux ikun ristrett. Għandhom isiru sforzi addizzjonali 
biex jiġu evitati, meqruda u mrażżna dawn il-pesti fil-każijiet kollha tal-pesti tal-kwarantina 
fl-Unjoni li potenzjalment jista’ jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali serji għat-
territorju tal-Unjoni (ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 6 li tħassar l-għadd massimu ta’ pesti 
ta’ prijorità). 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Bil-ħsieb ta’ kumpens ġust għat-telf 
finanzjarju, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura, mingħajr ma tarmonizza s-sistemi 
tal-Istati Membri, approċċ orizzontali 
koerenti għar-rimedju kollettiv fil-każijiet 
transkonfinali, meta dan it-telf isofruh 
gruppi kbar ta’ bdiewa jew konsumaturi 
affettwati mill-miżuri ta’ qerda fil-pajjiżi 
ġirien u esposti għal riskju potenzjali kbir 
li ssirilhom ħsara minn pesti tal-pjanti u 
invażjonijiet simili.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-kompetenza għall-istabbiliment ta’ sistemi ta’ rimedju kollettiv għandha tibqa’ r-
responsabbiltà tal-Istati Membri, għandu jiġi żgurat approċċ koerenti fil-każijiet 
transkonfinali, fejn gruppi kbar ta’ bdiewa jew konsumaturi jiġu esposti għal riskji simili u 
jsofru telf finanzjarju relatat ma’ miżuri simili ta’ qerda fil-pajjiżi ġirien.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-kummerċ fuq l-internet ta’ pjanti 
jista’ jippreżenta riskju fitosanitarju kbir 
meta l-komoditajiet ikunu infestati bil-
pesti mhux nattivi inklużi l-pesti tal-
kwarantina. B’mod partikolari, il-
kunsinni ta’ pjanti importati minn pajjiżi 
terzi u mixtrija minn fuq l-Internet huma 
f’ħafna każijiet mhux konformi mar-
rekwiżiti tal-importazzjoni fitosanitarja 
tal-UE. Sabiex jiġu indirizzati dawn in-
nuqqasijiet, iż-żieda fl-għarfien tal-
konsumaturi u tan-negozjanti tal-pjanti u 
l-iżgurar tat-traċċabilità tan-negozjanti 
fuq l-internet stabbiliti kemm fl-UE kif 
ukoll f’pajjiżi terzi hija essenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Relatata ma’ emendi dwar il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni (Premessa 33b, Artikolu 43a u 
61 (obbligu ta’ reġistrazzjoni għan-negozjanti fuq l-internet)).

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 33b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Sabiex jiżdied l-għarfien tal-
pubbliku ġenerali, l-Istati Membri 
għandhom iniedu kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni dwar l-impatti 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali potenzjali 
tal-pesti tal-pjanti, il-prinċipji ewlenin tal-
prevenzjoni u t-tixrid kif ukoll ir-
responsabbiltà tas-soċjetà inġenerali biex 
tiżgura s-saħħa fitosanitarja fl-UE. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
żżomm lista aġġornata disponibbli għall-
pubbliku ta’ pesti tal-pjanti emerġenti 
f’pajjiżi terzi li potenzjalment 
jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-pjanti 
fit-territorju tal-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata ma’ emenda dwar il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni (Artikolu 43a).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Sabiex jitqiesu l-progress tekniku, l-
iżviluppi xjentifiċi u ċ-ċirkostanzi li nbidlu 
fir-rigward tas-saħħa tal-pjanti, is-setgħa 
li jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 
TFUE għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li 
jistabbilixxu, jemendaw jew 
jissupplimentaw il-listi tal-pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni, il-pesti ta’ prijorità, 
fir-rigward tal-istabbiliment tal-miżuri 
kontra pesti tal-kwarantina speċifiċi fl-
Unjoni, żoni protetti u l-pesti tal-
kwarantina f’żoni protetti rispettivi kif 
ukoll tal-pesti ta’ kwalità tal-Unjoni u l-
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pjanti għat-tħawwil ikkonċernati. 
Fil-każ ta’ riskju fitosanitarju serju, is-
setgħa tal-adozzjoni ta’ atti skont il-
proċedura ta’ urġenza għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni sabiex telenka 
l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni bħala 
pesti ta’ prijorità u sabiex tistabbilixxi 
miżuri speċifiċi kontra l-pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Emenda relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ lista ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, 
l-istabbiliment ta’ lista tal-pesti ta’ 
prijorità, l-istipular ta’ miżuri kontra pesti 
tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi, l-
adozzjoni ta’ miżuri għal żmien limitat fir-
rigward tar-riskji fitosanitarji maħluqa 
minn pesti li jikkwalifikaw 
provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina 
fl-Unjoni, ir-rikonoxximent taż-żoni 
protetti rikonoxxuti skont l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(h) tad-
Direttiva 2000/29/KE u l-istabbiliment ta’ 
lista tal-pesti tal-kwarantina f’żona 
protetta rispettivi, l-emendar jew ir-
revokar taż-żoni protetti, l-emendar tal-
lista ta’ dawn iż-żoni protetti, l-elenkar 
tal-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni 
u l-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, l-
elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-
oġġetti l-oħra li l-introduzzjoni u l-
moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni 

(71) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tal-adozzjoni ta’ 
miżuri għal żmien limitat fir-rigward tar-
riskji fitosanitarji maħluqa minn pesti li 
jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti 
tal-kwarantina fl-Unjoni, l-elenkar tal-
pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-
oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
jiġu pprojbiti, u l-pajjiżi terzi kkonċernati, 
l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti għall-
introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-
territorju tal-Unjoni, l-istipular ta’ rekwiżiti 
ekwivalenti ta’ pajjiżi terzi għar-rekwiżiti 
għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ 
pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, 
l-istipular ta’ kundizzjonijiet speċifiċi jew 
miżuri dwar l-introduzzjoni ta’ pjanti, 
prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra 
partikolari f’żoni tal-fruntiera tal-Istati 
Membri, l-adozzjoni ta’ miżuri temporanji 
dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-
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għandhom jiġu pprojbiti, u l-pajjiżi terzi 
kkonċernati, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti 
mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti 
għall-introduzzjoni u l-moviment tagħhom 
fit-territorju tal-Unjoni, l-istipular ta’ 
rekwiżiti ekwivalenti ta’ pajjiżi terzi għar-
rekwiżiti għall-moviment fit-territorju tal-
Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew 
oġġetti oħra, l-istipular ta’ kundizzjonijiet 
speċifiċi jew miżuri dwar l-introduzzjoni 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra partikolari f’żoni tal-fruntiera tal-Istati 
Membri, l-adozzjoni ta’ miżuri temporanji 
dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-
territorju tal-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil 
minn pajjiżi terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li l-
introduzzjoni u l-moviment tagħhom fiż-
żoni protetti partikolari għandhom jiġu 
pprojbiti, l-elenkar tar-rekwiżiti għall-
introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni 
protetti partikolari ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, l-elenkar tal-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li 
għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu 
jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom 
fit-territorju tal-Unjoni, l-elenkar tal-pjanti,
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li 
għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu 
jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom 
f’ċerti żoni protetti minn dawk il-pajjiżi 
terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-
pjanti u l-oġġetti l-oħra, li għalihom 
passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-
moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, 
l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra, li għalihom passaport tal-
pjanti jkun meħtieġ għall-introduzzjoni 
tagħhom f’ċerti żoni protetti, u l-istipular 
tal-format tal-passaport tal-pjanti, setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
konferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

territorju tal-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil 
minn pajjiżi terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li l-
introduzzjoni u l-moviment tagħhom fiż-
żoni protetti partikolari għandhom jiġu 
pprojbiti, l-elenkar tar-rekwiżiti għall-
introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni 
protetti partikolari ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, l-elenkar tal-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li 
għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu 
jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom 
fit-territorju tal-Unjoni, l-elenkar tal-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li 
għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu 
jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom 
f’ċerti żoni protetti minn dawk il-pajjiżi 
terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-
pjanti u l-oġġetti l-oħra, li għalihom 
passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-
moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, 
l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra, li għalihom passaport tal-
pjanti jkun meħtieġ għall-introduzzjoni 
tagħhom f’ċerti żoni protetti, u l-istipular 
tal-format tal-passaport tal-pjanti, setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
konferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.
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prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ 
pesti tal-kwarantina fl-Unjoni minħabba 
li din il-lista inizjali għandu jkun fiha 
biss, mingħajr ebda modifiki, il-pesti 
elenkati fil-Parti A tal-Anness I għad-
Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-
Parti A tal-Anness II għal dik id-Direttiva,
għall-emenda tal-isem xjentifiku ta’ pest, 
fejn tali emenda hija ġġustifikata fuq il-
bażi tal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku, 
għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ żoni 
protetti u l-pesti tal-kwarantina f’żona 
protetta rispettivi minħabba li din il-lista 
inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr 
ebda modifiki, iż-żoni protetti rikonoxxuti 
skont l-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 2(1)(h) tad-Direttiva 2000/29/KE 
u l-pesti tal-kwarantina f’żona protetta 
elenkati fil-Parti B tal-Anness I u l-
Parti B tal-Anness II għad-
Direttiva 2000/29/KE, għall-emenda u r-
revoka ta’ żoni protetti, għall-adozzjoni 
tal-lista inizjali ta’ pesti li jaffettwaw il-
kwalità fl-Unjoni minħabba li din il-lista 
inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr 
ebda modifiki, l-pesti elenkati f’ċerti 
Direttivi dwar il-produzzjoni u t-tqegħid 

(72) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tintuża għall-emenda tal-isem xjentifiku ta’ 
pest, fejn tali emenda hija ġġustifikata fuq 
il-bażi tal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku, 
għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, 
prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li l-
introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-
territorju tal-Unjoni għandhom jiġu 
pprojbiti minħabba li din il-lista inizjali 
għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda 
modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet u l-
pajjiżi terzi kkonċernati, kif stipulat fil-
Parti A tal-Anness III tad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal rekwiżiti speċjali 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-
rekwiżiti u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif 
stabbilit fil-Parti A tal-Anness IV tad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
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fis-suq ta’ żerriegħa u materjal ta’ 
propagazzjoni, għall-adozzjoni tal-lista 
inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
jiġu pprojbiti minħabba li din il-lista 
inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr 
ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-
pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet 
u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stipulat fil-
Parti A tal-Anness III tad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom 
ikunu soġġetti għal ħtiġiet speċjali 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-
rekwiżiti u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif 
stabbilit fil-Parti A tal-Anness IV tad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni 
protetti għandha tkun projbita minħabba li 
din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, 
mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
projbizzjonijiet u l-pajjiżi terzi kkonċernati, 
kif stipulat fil-Parti B tal-Anness III għad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom f’ċerti żoni protetti għandhom 
ikunu soġġetti għal ħtiġiet speċjali 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-
rekwiżiti, kif stabbilit fil-Parti B tal-
Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, 
flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura 
Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni 

tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni 
protetti għandha tkun projbita minħabba li 
din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, 
mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-
projbizzjonijiet u l-pajjiżi terzi kkonċernati, 
kif stipulat fil-Parti B tal-Anness III għad-
Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi 
tan-Nomenklatura Magħquda (NM) 
tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali 
ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti 
oħra li l-introduzzjoni u l-moviment 
tagħhom f’ċerti żoni protetti għandhom 
ikunu soġġetti għal rekwiżiti speċjali 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-
rekwiżiti, kif stabbilit fil-Parti B tal-
Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, 
flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura 
Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni 
tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi 
rispettivi ta’ oriġini jew tluq, li għalihom 
ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ għall-
introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-
Unjoni, minħabba li din il-lista inizjali 
għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda 
modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt I tal-
Parti B tal-Anness V tad-
Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni tal-
lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi rispettivi ta’ 
oriġini jew tluq, li għalihom ċertifikat 
fitosanitarju huwa meħtieġ għall-
introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti, 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra 
elenkati fil-Punt II tal-Parti B tal-Anness V 
tad-Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni 
tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, li għalihom passaport 
tal-pjanti jkun meħtieġ għall-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, minħabba 
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tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi 
rispettivi ta’ oriġini jew tluq, li għalihom 
ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ għall-
introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-
Unjoni, minħabba li din il-lista inizjali 
għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda 
modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt I tal-
Parti B tal-Anness V tad-
Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni tal-
lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi rispettivi ta’ 
oriġini jew tluq, li għalihom ċertifikat 
fitosanitarju huwa meħtieġ għall-
introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti, 
minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun 
fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra 
elenkati fil-Punt II tal-Parti B tal-Anness V 
tad-Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni 
tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-
pjanti u oġġetti oħra, li għalihom passaport 
tal-pjanti jkun meħtieġ għall-moviment 
tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, minħabba 
li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, 
mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra 
elenkati fil-Punt I tal-Parti A tal-Anness V 
tad-Direttiva 2000/29/KE, u għall-
adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, 
prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, li 
għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ 
għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni 
protetti, minħabba li din il-lista inizjali 
għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda 
modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt II tal-
Parti A tal-Anness V tad-Direttiva 
2000/29/KE.

li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, 
mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-
prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra 
elenkati fil-Punt I tal-Parti A tal-Anness V 
tad-Direttiva 2000/29/KE, u għall-
adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, 
prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, li 
għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ 
għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni 
protetti, minħabba li din il-lista inizjali 
għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda 
modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt II tal-
Parti A tal-Anness V tad-Direttiva 
2000/29/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 fi … 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material and, in the footnote, 
the reference to the Official Journal] 
jistipula li għotjiet għal miżuri kontra pesti 
għandhom jikkonċernaw ċerti pesti 
elenkati fl-Annessi għad-
Direttiva 2000/29/KE, u ċerti pesti mhux 
elenkat f’dawn l-Annessi iżda soġġetti għal 
miżuri temporanja tal-Unjoni adottati 
f’dak li għandu x’jaqsam magħhom. Dan 
ir-Regolament jistabbilixxi l-kategorija ta’ 
pesti ta’ prijorità. Huwa xieraq li ċerti 
miżuri meħuda mill-Istati Membri fir-
rigward il-pesti ta’ prijorità jkunu eliġibbli 
għal għotjiet tal-Unjoni, inkluż kumpens 
imħallas lil operaturi professjonisti għall-
valur ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, soġġetti għall-qerda skont il-
miżuri ta’ qerda stipulati f’dan ir-
Regolament. Ir-Regolament (UE) 
Nru XXX/2013 għandu għalhekk jiġi 
emendat.

(75) Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 fi … 
[Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal in-numru u t-titolu tar-
Regolament li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa 
relatata mal-katina alimentari, is-saħħa 
tal-annimali u l-benesseri tal-annimali, u 
li tirrelata mas-saħħa tal-pjanti u l-
materjal riproduttiv tal-pjanti u, fin-nota 
ta’ qiegħ il-paġna, ir-referenza għalll-
Ġurnal Uffiċjali] jistipula li għotjiet għal 
miżuri kontra pesti għandhom 
jikkonċernaw ċerti pesti elenkati fl-Annessi 
għad-Direttiva 2000/29/KE, u ċerti pesti 
mhux elenkati f’dawn l-Annessi iżda 
soġġetti għal miżuri temporanji tal-Unjoni 
adottati b'rabta magħhom. Dan ir-
Regolament jistabbilixxi l-kategorija ta’ 
pesti ta’ prijorità. Huwa xieraq li ċerti 
miżuri meħuda mill-Istati Membri fir-
rigward, b’mod partikolari, il-pesti ta’ 
prijorità jkunu eliġibbli għal għotjiet tal-
Unjoni, inkluż kumpens imħallas lil 
operaturi professjonisti għall-valur ta’ 
pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, 
soġġetti għall-qerda skont il-miżuri ta’ 
qerda stipulati f’dan ir-Regolament, kif 
ukoll għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
msaħħa ta’ bijosigurtà essenzjali għall-
prevenzjoni, id-detezzjoni u l-kontroll tal-
pesti ta’ prijorità fil-livell tar-razzett.
Barra minn hekk, il-miżuri li jieħdu l-
Istati Membri skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru …/2013 dwar ….. 
[Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jekk 
jogħġbok daħħal in-numru u t-titolu tar-
Regolament li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni u l-
ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-
ispeċijiet aljeni invażivi] bil-ħsieb li l-
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qerda bikrija tal-ispeċijiet aljeni 
potenzjalment ta’ ħsara fi stadju bikri tal-
invażjoni għandha tkun ugwalment 
eliġibbli għall-għotjiet tal-Unjoni. Dan 
għandu jinkludi wkoll il-kumpens 
imħallas lill-operaturi professjonali għall-
valur tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, suġġetti għall-qerda skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 
…/2013 dwar ….. [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
in-numru u t-titolu tar-Regolament li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tal-introduzzjoni 
u t-tixrid tal-ispeċijiet aljeni invażivi]. Ir-
Regolament (UE) Nru XXX/2013 għandu 
għalhekk jiġi emendat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-operaturi għandhom jiġu kkumpensati talli jwettqu miżuri msaħħa ta’ bijosigurtà essenzjali 
għall-azzjoni bikrija relatata mal-pesti ta’ prijorità.

Barra minn hekk, sabiex jiġi allinjat ir-Regolament dwar il-ġestjoni tan-nefqa mal-proposta 
dwar l-Ispeċijiet Aljeni Invażivi, ippubblikata fid-9 ta’ Settembru 2013, il-miżuri li jieħdu l-
Istati Membri biex jeqirdu b’mod rapidu l-invażjonijiet tal-ispeċijiet aljeni fi stadju bikri 
skont l-Artikolu 15 tal-proposta msemmija għandhom ikunu eliġibbli għall-kofinanzjament 
tal-UE. Dan għandu jinkludi l-kumpens lill-operaturi għall-valur tal-pjanti meqruda koperti 
minn dawn il-miżuri ta’ qerda.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ 
pesti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 3(b), (c) u (d) fir-
rigward tat-territorju tal-Unjoni, imsejħa 
“lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni”.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti skont l-Artikolu 98 li 
jikkonċerna l-istabbiliment u l-emendar 
ta’ lista ta’ pesti li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(b), 
(c) u (d) fir-rigward tat-territorju tal-
Unjoni, imsejħa “lista tal-pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni”.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 5/2 u 3 jipprovdu għall-istabbiliment ta’ lista ta’ pesti li jikkwalifikaw bħala pesti 
tal-kwarantina fl-Unjoni, li ’l quddiem tiġi emendata jew issupplimentata. Il-kunċett ta’ “pest 
tal-kwarantina fl-Unjoni” huwa – bħala “pesti tal-kwarantina f’żona protetta” irregolat fl-
Artikolu 32 - ċentrali għar-Regolament kollu peress li għadd sinifikanti ta’ miżuri stabbiliti 
fir-Regolament jikkonċernaw dawn il-pesti.   Konsegwentement, l-istabbiliment u l-emendar 
tal-lista ta’ pesti tal-kwarantina għandhom isiru permezz tal-atti delegati.  Tibdil sempliċi fl-
isem xjentifiku ta’ pest għandu, madankollu, isir permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 99(2).

imħassar

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta’ implimentazzjoni li jemendaw l-
att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3). L-istess proċedura 
għandha tapplika għal revoka jew 
sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha temenda l-att
ta’ implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 billi temenda l-isem xjentifiku 
ta’ pest, fejn tali emenda tkun ġustifikata 
permezz tal-iżvilupp tal-għarfien 
xjentifiku.

4. Meta jkun ġustifikat mill-iżvilupp ta’ 
għarfien xjentifiku, il-Kummissjoni
għandha tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni 
li jemendaw l-isem xjentifiku ta’ pest 
inkluż fil-lista msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi u 
temenda lista ta’ pesti ta’ prijorità, minn 
hawn ’il quddiem: “lista ta’ pesti ta’ 
prijorità”.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 98 li 
jikkonċerna l-istabbiliment u l-emendar 
ta’ lista ta’ pesti ta’ prijorità, minn hawn ’il 
quddiem: “lista ta’ pesti ta’ prijorità”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6/2 jipprovdi għall-istabbiliment ta’ lista ta’ pesti li jistgħu potenzjalment ikollhom 
impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali serji ħafna għat-territorju tal-Unjoni. L-
istabbiliment u l-emendar tal-lista ta’ pesti ta’ prijorità għandhom isiru permezz ta' atti 
delegati. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ir-riżultati ta’ valutazzjoni juru li pest 
tal-kwarantina fl-Unjoni jissodisfa l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
jew pest ma għadux jissodisfa wieħed jew 
aktar minn dawk il-kundizzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ 
implimentazzjoni msemmi fl-ewwel 
subparagrafu permezz taż-żieda tal-pest 
ikkonċernat f’dik il-lista jew peremzz tat-
tneħħija minnha.

Meta r-riżultati ta’ valutazzjonijiet 
regolari u abbażi tar-riskju juru li pest tal-
kwarantina fl-Unjoni jissodisfa l-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
jew pest ma għadux jissodisfa wieħed jew 
aktar minn dawk il-kundizzjonijiet, il-
Kummissjoni għandha temenda l-lista 
msemmija fl-ewwel subparagrafu permezz 
taż-żieda tal-pest ikkonċernat f’dik il-lista 
jew permezz tat-tneħħija minnha. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet regolari, abbażi tar-riskju sabiex tiġi aġġornata kif 
xieraq il-lista tal-pesti ta’ prijorità .

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-numru ta’ pesti ta’ prijorità ma 
għandux jaqbeż l-10% tan-numru tal-
pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati 
skont l-Artikolu 5(2) u (3). Fejn in-numru 
ta’ pesti ta’ prijorità jaqbez l-10% tan-
numru tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni 
elenkati skont l-Artikolu 5(2) u (3), il-
Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ 
implimentazzjoni msemmi fl-ewwel 
subparagrafu billi taġġusta skont dan in-
numru ta’ pesti f’dik il-lista, fuq il-bażi 
tal-impatt ekonomiku, ambjentali jew 
soċjali potenzjal tagħhom kif stabbilit fit-
Taqsima 2 tal-Anness II.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm limitu għan-numru ta’ pesti ta’ prijorità. Il-pesti kollha tal-kwarantina 
fl-Unjoni li potenzjalment jista’ jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali serji ħafna 
għat-territorju tal-Unjoni għandhom jiġu elenkati bħala pesti ta’ prijorità. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3). 

imħassar

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal raġunijiet imperattivi debitament 
ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ riskju 
fitosanitarju serju, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli minnufih, f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4), li 
telenka l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni 
bħala pesti ta’ prijorità.

Meta fil-każ ta’ riskju fitosanitarju serju r-
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza ikunu 
jesiġu hekk, il-pesti tal-kwarantina fl-
Unjoni għandhom jiġu elenkati bħala pesti 
ta’ prijorità f’konformità mal-proċedura 
prevista fl-Artikolu 98a.

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’każ ta’ periklu imminenti kif 
stabbilit fil-paragrafi 1 u 2, l-Istati 
Membri u l-operaturi professjonali 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha, kif xieraq għar-riskju involut, biex 
jiġi evitat id-dħul ta’ dawn il-pesti fit-
territorju tal-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ periklu imminenti tad-dħul ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni fit-territorju tal-Unjoni, 
l-Istati Membri u l-operaturi għandhom, kif xieraq għar-riskju involut u billi anke jinfurmaw 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u l-awtorità kompetenti, jieħdu azzjoni immedjata 
biex jevitaw dan id-dħul.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 20 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 98, li jemendaw it-Taqsima 1 tal-
Anness IV dwar miżuri biex jiġu ġestiti r-
riskji tal-pesti tal-kwarantina, fir-rigward 
tal-miżuri maħsuba għall-prevenzjoni u l-
eliminazzjoni ta’ infestazzjoni ta’ pjanti 
kkultivati u selvaġġi, miżuri mmirati lejn 
kunsinni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, miżuri mmirati lejn 
mogħdijiet oħra għall-pesti tal-kwarantina, 
u li jemendaw it-Taqsima 2 ta’ dak l-
Anness dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-
riskji tal-pesti, fir-rigward ta’ prinċipji 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 98, li jemendaw it-Taqsima 1 tal-
Anness IV dwar miżuri biex jiġu ġestiti r-
riskji tal-pesti tal-kwarantina, fir-rigward 
tal-miżuri maħsuba għall-prevenzjoni u l-
eliminazzjoni ta’ infestazzjoni ta’ pjanti 
kkultivati u selvaġġi, miżuri mmirati lejn 
kunsinni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u 
oġġetti oħra, miżuri mmirati lejn 
mogħdijiet oħra għall-pesti tal-kwarantina, 
u li jemendaw it-Taqsima 2 ta’ dak l-
Anness dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-
riskji tal-pesti, fir-rigward ta’ prinċipji 
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għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li 
tqis l-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u 
tekniku.

għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li 
tqis l-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u 
tekniku kif ukoll l-Istandards 
Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji 
(ISPMs), żviluppati mill-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-
Pjanti (IPPC). 

Or. en

ĠustifikazzjoniBħala parti għall-IPPC, l-UE għandha, fost affarijiet oħrajn,tirrispetta l-
istandards internazzjonali żviluppati minn din il-Konvenzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità 
mal-Artikolu 98, li jemendaw jew 
jissupplimentaw l-elementi li għandhom 
jiġu koperti mill-programmi ta’ stħarriġ 
pluriennali, kif stipulat fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità 
mal-Artikolu 98, li jeħtieġ lill-Istati 
Membri jemendaw jew jissupplimentaw l-
elementi li għandhom jiġu koperti mill-
programmi ta’ stħarriġ pluriennali, kif
stipulat fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jistabbilixxu l-programmi ta’ stħarriġ 
pluriennali, il-Kummissjoni ma tistax hija stess temenda jew tissupplimenta dawn il-
programmi. 

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jfassal u 1. Kull Stat Membru għandu, wara 
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jżomm aġġornat, għal kull pest ta’ prijorità 
li jkun kapaċi jidħol ġewwa u jistabbilixxi 
ruħu fit-territorju tiegħu, jew parti minnu, 
pjan separat li jkun fih informazzjoni dwar 
il-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, il-
proċeduri u l-protokolli li għandhom jiġu 
segwiti, u r-riżorsi li għandhom ikunu 
disponibbli, f’każ ta’ preżenza kkonfermata 
jew suspettata tal-pest ikonċernat, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-pjan ta’ 
kontinġenza”.

konsultazzjoni mal-operaturi 
professjonali kkonċernati, ifassal u jżomm 
aġġornat, għal kull pest ta’ prijorità li jkun 
kapaċi jidħol ġewwa u jistabbilixxi ruħu 
fit-territorju tiegħu, jew parti minnu, pjan 
separat li jkun fih informazzjoni dwar il-
proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, il-
proċeduri u l-protokolli li għandhom jiġu 
segwiti, u r-riżorsi li għandhom ikunu 
disponibbli, f’każ ta’ preżenza kkonfermata 
jew suspettata tal-pest ikkonċernat, minn 
hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-pjan ta’ 
kontinġenza”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-involviment tal-partijiet interessati fil-preparazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontinġenza u 
l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni bħalissa jvarja minn Stat Membru wieħed għal ieħor. Għalhekk 
huwa importanti li jiġi previst qafas komuni għall-involviment bikri tal-operaturi 
professjonali f’dawn it-tipi ta’ attivitajiet.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet ta’ kontinġenza 
tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra wara talba.

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjanijiet ta’ kontinġenza 
tagħhom lill-Kummissjoni u, lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-operaturi 
professjonali wara talba.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-eżerċizzji għandhom isiru fir-
rigward tal-pesti ta’ prijorità kollha 
kkonċernati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Dawk l-eżerċizzji għandhom isiru fir-
rigward tal-pesti ta’ prijorità kollha 
kkonċernati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli 
u bl-involviment tal-operaturi 
professjonali kkonċernati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet ta’ kontinġenza għall-kontroll u 
l-qerda tal-pesti tal-pjanti, l-operaturi professjonali kollha kkonċernati għandhom ikunu 
involuti fl-eżerċizzji ta’ simulazzjoni. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi miżuri 
kontra pesti tal-kwarantina fl-Unjoni 
speċifiċi. Dawn il-miżuri għandhom 
jimplimentaw, speċifikament għal kull pest 
ikkonċernat, waħda jew aktar mid-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 98 li jistabbilixxu miżuri kontra 
pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi. 
Dawn il-miżuri għandhom jiddeterminaw 
l-applikazzjoni, speċifikament għal kull 
pest ikkonċernat, ta’ waħda jew aktar mid-
dispożizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 27/1 jipprovdi għad-determinazzjoni tal-miżuri tal-Unjoni għal pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni speċifiċi, biex b’hekk b’mod ċar jissupplimenta dan l-Artikolu fis-
sustanza. Konsegwentement, il-miżuri kontra l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi 
għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' atti delegati.  Meta f’każ ta’ riskju fitosanitarju serju 
jkollhom jittieħdu miżuri tal-UE rigward pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi, għandha 
tapplika l-proċedura ta’ urġenza prevista fl-Artikolu 98a.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3).

imħassar

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta, fir-rigward ta’ żona ristretta, il-
Kummissjoni tikkonkludi, fuq il-bażi tal-
istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 18 jew 
evidenza oħra, li il-qerda tal-pest tal-
kwarantina fl-Unjoni kkonċernat ma tkunx 
possibbli, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, li jistabbilixxu miżuri bl-iskop 
uniku ta’ prevenzjoni tat-tixrid ta’ dawn il-
pesti barra miż-żoni kkonċernati. Tali 
prevenzjoni hija msemmija bħala
“trażżin”.

2. Meta, fir-rigward ta’ żona ristretta, il-
Kummissjoni tikkonkludi, fuq il-bażi tal-
istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 18 jew 
evidenza oħra, li il-qerda tal-pest tal-
kwarantina fl-Unjoni kkonċernat ma tkunx 
possibbli, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, li jistabbilixxu 
miżuri bl-iskop uniku ta’ prevenzjoni tat-
tixrid ta’ dawn il-pesti barra miż-żoni 
kkonċernati. Tali prevenzjoni tissejjaħ 
“trażżin”.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każ li l-Kummissjoni tikkonkludi li l-
miżuri ta’ prevenzjoni f’postijiet barra miż-
żoni ristretti jkunu meħtieġa biex 
jipproteġu parti mit-territorju tal-Unjoni 
fejn il-pest tal-kwarantina fl-Unjoni 
kkonċernat ma jkunx preżenti, il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, li jistabbilixxu miżuri bħal 
dawn.

3. F’każ li l-Kummissjoni tikkonkludi li l-
miżuri ta’ prevenzjoni f’postijiet barra miż-
żoni ristretti jkunu meħtieġa biex 
jipproteġu parti mit-territorju tal-Unjoni 
fejn il-pest tal-kwarantina fl-Unjoni 
kkonċernat ma jkunx preżenti, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, li jistabbilixxu miżuri bħal 
dawn.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 
għandhom jittieħdu b’mod konformi mal-
Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji 
għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li 
jqisu r-riskji speċifiċi tal-pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni kkonċernati u l-ħtieġa 
li jiġu implimentati l-miżuri neċessarji ta’ 
mitigazzjoni tar-riskji b’mod armonizzat 
fil-livell tal-Unjoni.

4. L-atti delegati msemmija fil-paragrafi 1, 
2 u 3 għandhom jittieħdu b’mod konformi 
mal-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji 
għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li 
jqisu r-riskji speċifiċi tal-pesti tal-
kwarantina fl-Unjoni kkonċernati u l-ħtieġa 
li jiġu indirizzati l-miżuri neċessarji ta’ 
mitigazzjoni tar-riskji b’mod armonizzat 
fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 jistgħu jipprovdu li l-
miżuri, imsemmija fil-punti (a) sa (j) tal-
paragrafu 1, meħuda mill-Istati Membri
għandhom ikunu mħassra jew emendati.
Sakemm ma tkunx adottata miżura mill-
Kummissjoni, l-Istat Membru jista’ jżomm 
il-miżuri li jkun ħaddem.

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti
ta’ implimentazzjoni, tipprovdi li l-miżuri, 
imsemmija fil-punti (a) sa (j) tal-
paragrafu 1, meħuda mill-Istati Membri 
għandhom ikunu mħassra jew emendati 
jekk ma jkunx għadhom kompatibbli mal-
miżuri li hemm fl-atti delegati adottati 
skont il-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-
Artikolu. Sakemm ma tkunx adottata 
miżura mill-Kummissjoni, l-Istat Membru 
jista’ jżomm il-miżuri li jkun ħaddem.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3).

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza 
debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat 
risku fitosanitarju serju, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 

6. Meta f’każ ta’ riskju serju fitosanitarju
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu 
jirrikjedu hekk, għandha tapplika l-
proċedura prevista fl-Artikolu 98(a) għall-



PA\1006056MT.doc 27/47 PE521.552v01-00

MT

applikabbli minnufih f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ 
żoni protetti u l-pest tal-kwarantina f’żona 
protetta rispettivi. Din il-lista għandha 
tinkludi ż-żoni protetti rikonoxxuti skont l-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(h) 
tad-Direttiva 2000/29/KE u l-pesti 
rispettivi, elenkati fil-Parti B tal-Anness I u 
l-Parti B tal-Anness II għad-
Direttiva 2000/29/KE. Dan l-att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 99(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 98 li 
jikkonċerna l-istabbiliment u l-emendar 
ta’ lista ta’ żoni protetti u l-pest tal-
kwarantina f’żona protetta rispettivi. Din 
il-lista għandha tinkludi ż-żoni protetti
rikonoxxuti skont l-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 2(1)(h) tad-
Direttiva 2000/29/KE u l-pesti rispettivi, 
elenkati fil-Parti B tal-Anness I u l-Parti B 
tal-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod simili għall-Artikoli 5 (pesti tal-kwarantina fl-Unjoni), 6 (pesti ta’ prijorità) u 37 (pesti 
ta’ kwalità), il-lista ta’ żoni protetti u l-pesti tal-kwarantina f’żona protetta rispettivi għandha 
tiġi stabbilita (u iżjed tard emendata, jekk meħtieġ) permezz ta' atti ddelegati. Il-kunċett ta’ 
“pesti tal-kwarantina f’żona protetta” huwa – bħala “pesti tal-kwarantina fl-Unjoni” 
irregolat fl-Artikolu 5 - ċentrali għar-Regolament kollu peress li għadd sinifikanti ta’ miżuri 
stabbiliti fir-Regolament jikkonċernaw dawn il-pesti.    

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi żoni 
protetti addizzjonali, billi temenda l-att ta’ 
implimentazzjoni msemmi fl-ewwel 
subparagrafu, jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 ikunu sodisfati.
Din l-emenda għandha tiġi adottata skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3). L-istess proċedura 
għandha tapplika għal revoka jew 
sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni 
msemmi fl-ewwel subparagrafu.

Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi żoni 
protetti addizzjonali u temenda jew 
tirrevoka ż-żoni protetti, billi temenda l-
lista msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 jew fl-Artikolu 35 ikunu 
sodisfati.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Artikolu 35 japplika, att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 99(2). 

imħassar

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista li 
tistabbilixxi l-pesti li jaffettwaw il-kwalità 
fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil speċifiċi, 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 98 li 
jikkonċerna l-istabbiliment u l-emendar 
tal-lista li tistabbilixxi l-pesti li jaffettwaw 
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kif imsemmi fl-Artikolu 36(d), fejn xieraq 
mal-kategoriji msemmija fil-paragrafu 4 u 
l-limiti msemmija fil-paragrafu 5.

il-kwalità fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil 
speċifiċi, kif imsemmi fl-Artikolu 36(d), 
fejn xieraq mal-kategoriji msemmija fil-
paragrafu 4 u l-limiti msemmija fil-
paragrafu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni
B’mod simili għall-Artikoli 5 (pesti tal-kwarantina fl-Unjoni), 6 (pesti ta’ prijorità) u 32 (pesti 
tal-kwarantina f’żona protetta), il-lista tal-pesti ta’ kwalità – kategorija ġdida ta’ mard li 
jikkonċerna l-pjanti għat-tħawwil fir-reġim tas-saħħa tal-pjanti – għandha tiġi stabbilita (u 
iżjed tard emendata, jekk meħtieġ) permezz ta'atti delegati. Tibdil sempliċi fl-isem xjentifiku 
ta’ pest għandu, madankollu, isir permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 99(2).

imħassar

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha temenda l-att 
ta’ implimentazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2, meta valutazzjoni turi li pest 
mhux elenkati f’dan l-att jissodisfa l-
kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36, 
pest elenkat f’dan l-att ta’ 
implimentazzjoni ma jkunx għadu 
jissodisfa wieħed jew aktar minn dawn il-

3. Il-Kummissjoni għandha temenda l-lista 
msemmija fil-paragrafu 2, meta 
valutazzjoni turi li pest mhux elenkat f’dan 
l-att jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija 
fl-Artikolu 36, pest elenkat f’dan l-att ta’ 
implimentazzjoni ma jkunx għadu 
jissodisfa wieħed jew aktar minn dawn il-
kundizzjonijiet jew meta emendi għal din 
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kundizzjonijiet jew meta emendi għal din 
il-lista jkunu meħtieġa, fir-rigward tal-
kategoriji msemmija fil-paragrafu 4 jew 
limiti msemmija fil-paragrafu 5.

il-lista jkunu meħtieġa, fir-rigward tal-
kategoriji msemmija fil-paragrafu 4 jew 
limiti msemmija fil-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għal emendi għall-att ta’ 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2
li huma meħtieġa sabiex jaddattaw dan l-
att ta’ implimentazzjoni fid-dawl tal-
bidliet għall-isem xjentifiku tal-pest, il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 99(2) għandha tapplika.

6. Meta jkun ġustifikat mill-iżvilupp ta’ 
għarfien xjentifiku, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni 
li jemendaw l-isem xjentifiku ta’ pest
inkluż fil-lista msemmija fil-paragrafu 2. 

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f’konformità mal-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 99(2).

Or. en
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Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-emendi kollha l-oħra għall-att ta’ 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 99(3). L-istess proċedura 
għandha tapplika għal revoka jew 
sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a

Kampanji ta’ sensibilizzazzjoni
1. L-Istati Membri għandhom, f’intervalli 
regolari u mill-inqas kull sentejn, iniedu 
kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, biex 
jinformaw lill-pubbliku dwar il-pesti tal-
pjanti, l-impatti ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali potenzjali tagħhom, il-prinċipji 
ewlenin tal-prevenzjoni u t-tixrid kif ukoll 
ir-responsabbiltà tas-soċjetà inġenerali 
biex tiżgura s-saħħa fitosanitarja fl-UE. 
B’mod partikolari, għandha tingħata 
informazzjoni dettaljata dwar ir-riskju tal-
mard relatat mal-pjanti importati, il-
prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, l-
oriġini ġeografika tagħhom u t-
trattamenti kimiċi applikati fuqhom.  
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L-Istati Membri għandhom, kull erba’ 
snin, jippreżentaw lill-Kummissjoni 
rapport dwar il-kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni mnedija.
2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm aġġornata lista disponibbli għall-
pubbliku ta’ pesti tal-pjanti emerġenti 
f’pajjiżi terzi li potenzjalment jistgħu 
jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-pjanti 
fit-territorju tal-Unjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti lakuna serja fl-edukazzjoni tal-pubbliku dwar l-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
tal-pesti tal-pjanti. Il-konsumaturi spiss mhumiex konxji tar-riskji fitosanitarji meta jixtru l-
pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra. Is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku ġenerali dwar 
ir-riskji involuti, b’mod partikolari, fl-importazzjonijiet tal-pjanti minn pajjiżi terzi hija 
għalhekk essenzjali għall-prevenzjoni effiċjenti tal-mard tal-pjanti. Sabiex jiġi evitat fi stadju 
bikri d-dħul tal-pesti tal-pjanti emerġenti minn pajjiżi terzi fl-UE, il-Kummissjoni għandha 
żżomm lista pubblika u aġġornata ta’ dawn il-pesti. 

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, f’konformità mal-
Artikolu 98, li jemendaw l-Anness III dwar 
l-elementi għall-identifikazzjoni tal-pjanti 
għat-tħawwil li jippreżentaw riskji
fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni, 
rigward il-karatteristiċi u l-oriġini ta’ dawn 
il-pjanti għat-tħawwil, biex tadatta għall-
iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, f’konformità mal-
Artikolu 98, li jemendaw l-Anness III dwar 
l-elementi għall-identifikazzjoni tal-pjanti 
għat-tħawwil li jippreżentaw riskji 
fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni, 
rigward il-karatteristiċi u l-oriġini ta’ dawn 
il-pjanti għat-tħawwil, biex tadatta għall-
iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku 
kif ukoll l-Istandards Internazzjonali 
għall-Miżuri Fitosanitarji (ISPMs) ġodda 
jew emendati, żviluppati mill-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-
Pjanti (IPPC).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala parti għall-IPPC, l-UE għandha, fost affarijiet oħrajn, tirrispetta l-istandards 
internazzjonali żviluppati minn din il-Konvenzjoni.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kategoriji oħra ta’ operaturi 
professjonisti li għandhom jiġu eżentati 
mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1, f’każ li 
din ir-reġistrazzjoni tkun tikkostitwixxi piż 
amministrattiv sproporzjonat għalihom 
meta mqabbel mar-riskju fitosanitarju tal-
attivitajiet professjonali tagħhom;

(a) kategoriji oħra ta’ operaturi 
professjonisti li għandhom jiġu eżentati 
mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1, f’każ li 
din ir-reġistrazzjoni tkun tikkostitwixxi piż 
amministrattiv sproporzjonat għalihom 
meta mqabbel mar-riskju fitosanitarju tal-
attivitajiet professjonali tagħhom; L-
operaturi li jwettqu l-bejgħ permezz ta’ 
kuntratti mill-bogħod m’għandhom bl-
ebda mod jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tal-paragrafu 1;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji reċenti juru li l-kummerċ fuq l-internet ta’ pjanti jista’ jippreżenta riskju fitosanitarju 
kbir meta l-komoditajiet ikunu infestati bil-pesti mhux nattivi inkluż il-pesti tal-kwarantina. 
B’mod partikolari, il-konsenji ta’ pjanti importati minn pajjiżi terzi u mixtrija minn fuq l-
Internet f’ħafna każijiet mhumiex konformi mar-rekwiżiti tal-importazzjoni fitosanitarja tal-
UE. Għalhekk huwa kruċjali li t-traċċabilità tan-negozjanti fuq l-internet tkun żgurata kemm 
fl-UE kif ukoll f’pajjiżi terzi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din l-eżenzjoni ma għandhiex tapplika Din l-eżenzjoni ma għandhiex tapplika 
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għal pjanti għat-tħawwil, ħlief iż-żrieragħ. għal pjanti għat-tħawwil, inklużi ż-
żrieragħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanti għat-tħawwil, inklużi ż-żrieragħ, li jiġu introdotti fit-territorju tal-Unjoni minn pajjiżi 
terzi m’għandhomx jiġu eżentati mir-rekwiżit ta’ ċertifikat fitosanitarju peress li jistgħu, anke 
meta jiġu introdotti fi kwantitajiet żgħar, jippreżentaw riskju fitosanitarju.  

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 82, 
meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett 
ieħor, introdotti fit-territorju tal-Unjoni 
minn pajjiż terz, li għall-moviment fit-
territorju tal-Unjoni jeħtieġu passaport tal-
pjanti skont l-atti ta’ implimentazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 74(1) u 75(1), tali 
passaport għandu jinħareġ meta l-verifiki 
skont l-Artikolu 47(1) tar-
Regolament (UE) Nru .../… [Office of 
Publications, please insert number of 
Regulation on Official Controls] dwar l-
introduzzjoni tal-pjanta, prodott mill-pjanta 
jew oġġett ieħor rispettivi jkunu tlestew 
b’mod sodisfaċenti.

1. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 82, 
meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett 
ieħor, introdotti fit-territorju tal-Unjoni 
minn pajjiż terz, li għall-moviment fit-
territorju tal-Unjoni jeħtieġu passaport tal-
pjanti skont l-atti ta’ implimentazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 74(1) u 75(1), tali 
passaport għandu jinħareġ meta l-verifiki 
skont l-Artikolu 47(1) tar-
Regolament (UE) Nru .../… [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
in-numru tar-Regolament dwar il-
Kontrolli Uffiċjali] dwar l-introduzzjoni 
tal-pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett 
ieħor rispettivi jkunu tlestew b’mod 
sodisfaċenti u waslu għar-riżultat li l-
pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew oġġetti 
oħra kkonċernati jissodisfaw ir-rekwiżiti 
sostantivi għall-ħruġ ta’ passaport tal-
pjanti skont l-Artikolu 80 u, fejn xieraq, l-
Artikolu 81.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati l-lakuni meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra jiġu importati 
minn pajjiż terz u sussegwentement jiċċaqilqu fl-UE, iċ-ċertifikati fitosanitarji jistgħu jiġu 
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sostitwiti biss bil-passaporti tal-pjanti jekk il-kontrolli fuq il-fruntiera jkunu saru b’mod 
sodisfaċenti u juru li l-komoditajiet inkwistjoni jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-ħruġ ta’ 
passaport tal-pjanti (bħall-ħelsien mill-pesti tal-kwarantina, konformità mar-rekwiżiti 
speċifiċi tal-importazzjoni eċċ.)  

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema elettronika għas-sottomissjoni ta’ 
notifiki mill-Istati Membri.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema elettronika għas-sottomissjoni ta’ 
notifiki mill-Istati Membri u għall-
komunikazzjoni u l-konsultazzjoni mal-
operaturi professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-operaturi fis-sistema elettronika ta’ notifika huwa essenzjali biex jiżgura 
azzjoni bikrija u prevenzjoni ta’ pesti fit-territorju tal-Unjoni.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 1(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 
22(3), 25(4), 30, 32(4), 34(1), 38, 44(2), 
45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 76, 
78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) u
(3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) għandha 
tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 1(2), 5(2), 6(2), 7(1) u (2), 8(6), 
11(3), 20, 22(3), 25(4), 27, 30, 32(4), 
34(1), 37(2), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 
61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 
86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 
95(5) u 96(5) għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. 
Sakemm il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ma jkollhomx oġġezzjoni, dan il-
perjodu jiġġedded għal ħames snin oħra 
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wara li jiskadi l-ewwel perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 1(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 
22(3), 25(4), 30, 32(4), 34(1), 38, 44(2), 
45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 76, 
78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) u 
(3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega 
tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
publikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax il-
validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-
seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 1(2), 5(2), 6(2), 7(1) u (2), 8(6), 
11(3), 20, 22(3), 25(4), 27, 30, 32(4), 
34(1), 37(2), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 
61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 
86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 
95(5) u 96(5) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax il-
validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(2), 
7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 22(3), 25(4), 30, 
32(4), 34(1), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 
61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 
86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 
95(5) u 96(5) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkunx ġiet espressa oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dan l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dan il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn li huma għarrfu lill-
Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(2), 
5(2), 6(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 22(3), 
25(4), 27, 30, 32(4), 34(1), 37(2), 38, 
44(2), 45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 
76, 78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) 
u (3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament
Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dan l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dan il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma għarrfu lill-Kummissjoni li 
mhux ser joġġezzjonaw. Dan il-perjodu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Relatata mal-emendi għall-Artikoli 5, 6, 27, 32 u 37.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Wara 4 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tad-
delega tas-setgħa previst fil-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 98a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98a
Il-proċedura ta’ urġenza

Atti delegati adottati skont dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom 
japplikaw sakemm ma tiġi espressa ebda 
oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-
notifika ta’ att delegat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta’ urġenza.
Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-
Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att 
delegat skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 98(5). F’dak il-każ, il-
Kummissjoni għandha tħassar l-att 
mingħajr dewmien wara n-notifika tad-
deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ urġenza, l-atti delegati għandhom jidħlu fis-seħħ immedjatament wara l-adozzjoni. 
Dan jista’, pereżempju, ikun meħtieġ meta f’każ ta’ riskju fitosanitarju serju l-pest tal-
kwarantina fl-Unjoni jkun jeħtieġ li jiġi elenkat bħala pest ta’ prijorità (Art. 6(2).

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 2 – punt a
Ir-Regolament (UE) [...]/2013
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(a) miżuri biex jiġi eradikat il-pest minn 
żona infestata, meħuda mill-awtoritajiet 

‘(a) miżuri biex jiġi eradikat il-pest minn 
żona infestata, meħuda mill-awtoritajiet 
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kompetenti skont l-Artikolu 16(1), 27(1) 
jew 29(1) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/[...] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [dwar il-miżuri protettivi kontra l-
pesti tal-pjanti]*;

kompetenti skont l-Artikolu 16(1), 27(1) 
jew 29(1) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/[...]*;

__________________________ ____________________________

 L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 
No [.…]/2013 laying down provisions for 
the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material]

*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti].

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-referenza għall-proposta dwar il-ġestjoni tan-nefqa mhix korretta. Minflok, għandha ssir 
referenza għar-Regolament dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti li jirregola l-
miżuri msemmija tal-qerda, it-trażżin u l-prevenzjoni fl-Artikoli 5, 6, 16, 27 u 29. Ara l-
ġustifikazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 102/2(a).

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri li jeqirdu b’mod rapidu l-
invażjonijiet tal-ispeċijiet aljeni fi stadju 
bikri, meħuda mill-Istati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru […]/[…]**,
_______________
** L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-
ispeċijiet aljeni invażivi].
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ir-Regolament dwar il-ġestjoni tan-nefqa jiġi allinjat mal-proposta dwar l-Ispeċijiet 
Aljeni Invażivi, ippubblikata fid-9 ta’ Settembru 2013, il-miżuri li jieħdu l-Istati Membri biex 
jeqirdu b’mod rapidu l-invażjonijiet tal-ispeċijiet aljeni fi stadju bikri skont l-Artikolu 15 tal-
proposta msemmija għandhom ikunu eliġibbli għall-kofinanzjament tal-UE. Ara l-
ġustifikazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 102/2(a).
  

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 3 – punt a – nota f’qiegħ il-paġna 1
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

*  L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 
No [.…]/2013 laying down provisions for 
the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material].

*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda għall-Artikolu 102/2(a).

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 102 - paragrafu 3 – punt c – subpunt ca (ġdid)
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dawn jikkonċernaw il-kampjuni 
ħajjin tal-ispeċijiet, is-subspeċijiet jew il-
grupp tassonomiku baxx tal-pjanti, 
faqqiegħ jew mikrorganiżmi li, jekk jiġu 
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introdotti fit-territorju tal-Unjoni, jista’ 
jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa tal-
pjanti, u li huma koperti b’miżuri tal-
qerda bikrija adottati skont l-Artikolu 15 
tar-Regolament (UE) Nru […]/[…]** 
______________
**  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-
ispeċijiet aljeni invażivi].

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-Regolament dwar il-ġestjoni tan-nefqa għandu jiġi allinjat mal-proposta dwar l-Ispeċijiet 
Aljeni Invażivi. Il-miżuri li jieħdu l-Istati Membri biex jeqirdu l-invażjonijiet tal-ispeċijiet 
aljeni fi stadju bikri għandhom taħt ċertu kundizzjonijiet ikunu eliġibbli għall-kofinanzjament 
tal-UE. Barra minn hekk, l-ispejjeż eliġibbli għall-kofinanzjament għandhom jinkludu l-
kumpens lill-operaturi għall-valur tal-pjanti meqruda koperti mill-miżuri ta’ qerda fi stadju 
bikri tal-invażjoni. 

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 3 – punt b
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-tieni paragrafu qed jinbidel b’li ġej: (b) It-tieni paragrafu qed jinbidel b’li ġej:

“Għal miżuri li jissodisfaw il-kundizzjoni 
stabbilita fil-punt(c) tal-ewwel paragrafu, l-
għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż 
imġarrba wara l-iskadenza tal-miżura 
adottata mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/[...]*.

“Għal miżuri li jissodisfaw il-kundizzjoni 
stabbilita fil-punt(c) tal-ewwel paragrafu, l-
għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż 
imġarrba wara l-iskadenza tal-miżura 
adottata mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) 
Nru [...]/[...]*.

______________________ _________________
 L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 

* L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
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No [.…]/2013 laying down provisions for 
the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material]

għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza jeħtieġ li tiġi kkoreġuta (ara l-emendi l-oħra).

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 4 – punt a – subpunt ca
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt ca

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

pejjeż imġarrba mill-Istati Membri għall-
kumpens lill-operaturi msemmija fl-
Artikolu 2(7)(a), (b) u (c) tar-
Regolament (UE) [...]/[...]* għall-valur tal-
pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti 
l-oħra meqruda soġġetti għall-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-
Regolament, fir-rigward ta’ pesti ta’ 
prijorità, elenkati skont l-Artikolu 6(2) ta’ 
dan ir-Regolament;”

pejjeż imġarrba mill-Istati Membri għall-
kumpens lill-operaturi msemmija fl-
Artikolu 2(7)(a), (b) u (c) tar-
Regolament (UE) [...]/[...]* għall-valur tal-
pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti 
l-oħra meqruda u telf ieħor soġġetti għall-
miżuri msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-
Regolament, fir-rigward ta’ pesti ta’ 
prijorità, elenkati skont l-Artikolu 6(2) ta’ 
dan ir-Regolament;

___________________ ________________
 L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 
No [.…]/2013 laying down provisions for 
the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material].

*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza jeħtieġ li tiġi kkoreġuta (ara l-emendi l-oħra).
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 102 - paragrafu 4 – punt a – subpunt cb (ġdid)
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) spejjeż imġarrba mill-Istati Membri 
għall-kumpens lill-operaturi msemmija fl-
Artikolu 2(7)(a), (b) u (c) tar-
Regolament (UE) [...]/[...]* għall-valur 
tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-
oġġetti l-oħra meqruda koperti mill-
miżuri għall-qerda rapida fi stadju bikri 
tal-invażjoni adottati skont l-Artikolu 15 
tar-Regolament(UE) Nru […]/[…]**.

_____________________________
*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti]. 
**  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-prevenzjoni u 
l-ġestjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-
ispeċijiet aljeni invażivi].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza jeħtieġ li tiġi kkoreġuta (ara l-emendi l-oħra).
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 102 - paragrafu 4 – punt a – subpunt cc (ġdid)
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) l-ispejjeż tal-kumpens għall-operaturi 
msemmija fl-Artikolu 2(7)(a), (b) u (c) 
tar-Regolament (UE) […]/[…]* għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri msaħħa ta’ 
bijosigurtà essenzjali biex jipproteġu t-
territorju tal-Unjoni kontra l-pesti ta’ 
prijorità.
_____________________________
*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti]. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandhom jiġu kkumpensati talli jwettqu miżuri msaħħa ta’ bijosigurtà li huma 
essenzjali għall-azzjoni bikrija relatata mal-pesti ta’ prijorità.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 4 – punt c
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej: (c) Jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

“Għall-finijiet tal-punt (ca) tal-ewwel 
subparagrafu, il-kumpens ma għandux 
jaqbeż il-valur tas-suq tal-pjanti, il-prodotti 
mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra 
immedjatament qabel kienu meqruda u l-

“Għall-finijiet tal-punt (ca), (cb) u (cc) tal-
ewwel subparagrafu, il-kumpens ma 
għandux jaqbeż il-valur tas-suq tal-pjanti, 
il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra 
immedjatament qabel kienu meqruda u l-
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valur tal-irkupru, jekk dan iseħħ, jitnaqqas 
mill-kumpens.”

valur tal-irkupru, jekk dan iseħħ, jitnaqqas 
mill-kumpens.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi għandhom jiġu kkumpensati talli jwettqu miżuri msaħħa ta’ bijosigurtà li huma 
essenzjali għall-azzjoni bikrija relatata mal-pesti ta’ prijorità.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 5 – punt a – nota f’qiegħ il-paġna 1
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

* L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 
No [.…]/2013 laying down provisions for 
the management of expenditure relating 
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material]

*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti]. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza jeħtieġ li tiġi kkoreġuta (ara l-emendi l-oħra).

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 5 – punt b – nota f’qiegħ il-paġna 1
Ir-Regolament (UE) […]/2013
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

*  L …, …., p. …’ [Office of Publications, 
please insert this footnote, referring to the 
present Regulation, in Regulation (EU) 
No [.…]/2013 laying down provisions for 

*  L …, ... …., p. …’ [Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
din in-nota f’qiegħ il-paġna, li tirreferi 
għar-Regolament attwali, fir-Regolament 
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the management of expenditure relating
to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant 
health and plant reproductive material]

(UE) Nru [.…]/2013 dwar il-miżuri 
protettivi kontra l-pesti tal-pjanti]. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza jeħtieġ li tiġi kkoreġuta (ara l-emendi l-oħra).

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima I – paragrafu 4 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) l-effetti fuq is-sigurtà tal-ikel; (q) l-effetti fuq is-sigurtà tal-ikel jew is-
sikurezza tal-ikel;

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima II – paragrafu 1 – punt b – punt iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) telf fid-diversità fl-għelejjel tar-raba’ 
fit-territorju tal-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni għandhom jikkwalifikaw bħala pesti ta’ prijorità jekk id-
dħul, l-istabbiliment jew it-tixrid tagħhom ikunu wasslu għal telf fid-diversità fl-għelejjel tar-
raba’ fl-UE.
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