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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-
liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-
pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, 
[….]/2013 [Office of Publications, please insert number 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], u d-
Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE 
(Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali)
(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0265),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 43(2), 114 u 168(4)(b) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-123/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Assemblea Nazzjonali 
Lussemburgiża, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-
prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għall-verifika tal-konformità mar-
regoli dwar l-organizzazzjoni komuni tas-
swieq fil-prodotti agrikoli (uċuħ li jistgħu 
jitkabbru, inbid, żejt taż-żebbuġa, frott u 
ħaxix, ħops, ħalib u prodotti tal-ħalib, 
ċanga u vitella, laħam tan-nagħaġ u tal-
mogħoż, u għasel), sistema ta' kontroll 
stabbilit sew u speċifiku diġà tinsab 
implimentata. Għaldaqstant, ir-Regolament 
ma għandux japplika għall-verifika tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007 tal-
Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2007 li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' 
swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet 
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-
Regolament Waħdieni dwar l-OKS).

(18) Għall-verifika tal-konformità mar-
regoli dwar l-organizzazzjoni komuni tas-
swieq fil-prodotti agrikoli (uċuħ li jistgħu 
jitkabbru, inbid, żejt taż-żebbuġa, frott u 
ħaxix, ħops, ħalib u prodotti tal-ħalib, 
ċanga u vitella, laħam tan-nagħaġ u tal-
mogħoż, u għasel), sistema ta' kontroll 
stabbilit sew u speċifiku diġà tinsab 
implimentata. Għaldaqstant, ir-Regolament
ma għandux japplika għall-verifika tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007 tal-
Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2007 li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' 
swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet 
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-
Regolament Waħdieni dwar l-OKS) ħlief 
għall-Kapitolu I tat-Titolu II tal-Parti II 
ta' dak ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1234/2007 (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) jipprevedi 
dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli uffiċjali fis-settur agroalimentari li se jiġu armonizzati ma' 
dawk tal-proposta għal Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra għandhom jissejsu fuq metodi 
ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi li jilħqu 
standards xjentifiċi mill-iktar moderni, u li 
joffru riżultati sodi, affidabbli u 
paragunabbli mal-Unjoni kollha. Il-metodi 

(60) Il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra għandhom jissejsu fuq metodi 
ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi li jilħqu 
standards xjentifiċi mill-iktar moderni, u li 
joffru riżultati sodi, affidabbli u 
paragunabbli mal-Unjoni kollha. Il-metodi 
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użati mil-laboratorji uffiċjali, kif ukoll il-
kwalità u l-uniformità tad-dejta tal-analiżi, 
l-ittestjar u d-dijanjożi ġġenerata minnhom, 
għandhom għalhekk jittejbu b'mod 
kontinwu. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi taħtar u 
sserraħ fuq l-għajnuna esperta ta’ 
laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea, f'dawk l-oqsma kollha tal-katina 
agroalimentari fejn jeħtieġu riżultati preċiżi 
u affidabbli ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi. 
B'mod partikulari, il-laboratorji ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea għandhom 
jiżguraw li l-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali u l-laboratorji uffiċjali jkunu 
pprovduti b'informazzjoni aġġornata dwar 
il-metodi disponibbli, jorganizzaw jew 
jieħdu sehem attiv f'testijiet komparattivi 
bejn il-laboratorji, u joffru korsijiet ta’ 
taħriġ għall-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali jew laboratorji uffiċjali.

użati mil-laboratorji uffiċjali, kif ukoll il-
kwalità u l-uniformità tad-dejta tal-analiżi, 
l-ittestjar u d-dijanjożi ġġenerata minnhom, 
għandhom għalhekk jittejbu b'mod 
kontinwu. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha tkun kapaċi taħtar u 
sserraħ fuq l-għajnuna esperta ta’ 
laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea, f'dawk l-oqsma kollha tal-katina 
agroalimentari fejn jeħtieġu riżultati preċiżi 
u affidabbli ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi. 
B'mod partikulari, il-laboratorji ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea għandhom 
jiżguraw li l-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali u l-laboratorji uffiċjali jkunu 
pprovduti b'informazzjoni aġġornata dwar 
il-metodi disponibbli, jorganizzaw jew 
jieħdu sehem attiv f'testijiet komparattivi 
bejn il-laboratorji, u joffru korsijiet ta’ 
taħriġ għall-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali jew laboratorji uffiċjali. Fl-
ambitu ta' dawn l-attivitajiet, il-
kompetenzi tekniċi u xjentifiċi tal-
Kummissjoni Ewropea u taċ-ċentri ta' 
riċerka tagħha jistgħu jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-laboratorji uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea. L-għażla tal-laboratorji 
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea se ssir 
permezz ta' proċedura ta' għażla 
pubblika.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha ċentri ta' riċerka, bħal pereżempju l-JRC, li jistgħu 
jiżvolġu rwol ta' sostenn għal-laboratorji uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biex jiġu identifikati 
metodi ta' analiżi u ta' ttestjar dijanjostiku għall-kontrolli uffiċjali. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 60a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60a) L-Artikolu 32(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1829/2003 u l-Artikolu 21(2) 
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tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 
jagħtu, rispettivament lil-laboratorju ta' 
referenza tal-Unjoni Ewropea għall-ikel 
ġenetikament modifikat u għall-għalf u 
lil-laboratorju ta' referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-addittivi fl-għalf, kompiti 
speċifiċi fl-ambitu tal-proċedura ta' 
awtorizzazzjoni ta' ikel jew għalf 
ġenetikament modifikat jew ta' addittivi fl-
għalf, li jikkonċernaw, b'mod partikolari, 
il-verifika, il-valutazzjoni u l-validazzjoni 
tal-metodu ta' detezzjoni jew ta' analiżi 
propost mill-applikant. L-esperjenza turi li 
l-għarfien u l-kompetenza fil-verifika, fil-
valutazzjoni u fil-validazzjoni tal-metodi 
fil-kuntest tal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni huma kruċjali biex ikun 
assigurat kontribut ta' livell għoli u mill-
aktar avvanzat fir-rigward tal-effiċjenza 
tal-kontrolli uffiċjali. Il-laboratorji 
maħtura skont l-Artikolu 32(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 u l-
Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003 għandhom għalhekk 
jaġixxu bħala laboratorji uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament, u r-Regolament 
(KE) 1831/2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali, jipprevedu laboratorji ta' 
referenza Komunitarji għas-setturi regolati minn dawn ir-Regolamenti. Dawn il-laboratorji 
ma tneħħewx mill-proposta għal Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007;

a) ir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 1234/2007 f'oqsma differenti minn 
dawk imsemmija fil-Kapitolu I tat-
Titolu II tal-Parti II ta' dak ir-
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Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1234/2007 (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) jipprevedi 
dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli uffiċjali fis-settur agroalimentari li se jiġu armonizzati ma' 
dawk tal-proposta għal Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. "prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti" 
tfisser prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009; 

15. "prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti" 
tfisser prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif 
definiti fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1107/2009. Għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament, "prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti" tirreferi wkoll għas-sustanzi 
attivi msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 u 
sustanzi jew preparazzjonijiet oħrajn kif 
definiti fl-Artikolu 2(3) ta' dak ir-
Regolament;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Meta fil-proposta għal Regolament issir referenza għall-"prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti", din tfisser ukoll is-sustanzi attivi msemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1007/2009 u sustanzi jew preparazzjonijiet oħra kif definiti fl-Artikolu 2(3) tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 32 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

32. "veterinarju uffiċjali" tfisser veterinarju 
maħtur mill-awtoritajiet kompetenti u 
adegwatament kkwalifikat biex iwettaq il-
kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 

32. "veterinarju uffiċjali" tfisser veterinarju 
maħtur mill-awtoritajiet kompetenti u 
adegwatament ikkwalifikat biex iwettaq 
kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 
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oħra, skont: oħra, skont:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dawn huma kontrolli uffiċjali inġenerali u mhux kontrolli speċifiċi. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38. "korp maħtur" tfisser parti terza li tkun 
irċeviet id-delega ta' kompiti speċifiċi ta' 
kontroll uffiċjali mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti;

38. "korp iddelegat" tfisser parti terza li 
tkun irċeviet id-delega ta' kompiti speċifiċi 
ta' kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali 
oħra mingħand l-awtoritajiet kompetenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-kontrolli uffiċjali, korp iddelegat jiżvolġi wkoll "attivitajiet uffiċjali oħra" kif 
definiti fl-Artikolu 2(2) tal-proposta għal Regolament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39. "awtorità ta’ kontroll għall-prodotti 
organiċi" tfisser organizzazzjoni ta' 
amministrazzjoni pubblika ta' Stat Membru 
li tkun irċeviet, mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti, id-delega tal-kompetenzi 
tagħhom (parzjalment jew bis-sħiħ) fir-
rigward tal-applikazzjoni tar-Regolament
(KE) Nru 834/2007, inkluża, fejn xieraq, l-
awtorità korrespondenti ta’ pajjiż terz jew 
li topera f'pajjiż terz;

39. "awtorità ta’ kontroll għall-produzzjoni 
organika" tfisser organizzazzjoni ta’ 
amministrazzjoni pubblika ta' Stat Membru 
li tkun irċeviet, mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti, id-delega tal-kompetenzi 
tagħhom (parzjalment jew bis-sħiħ) għall-
ispezzjonijiet u ċ-ċertifikazzjoni fis-settur 
tal-produzzjoni organika fir-rigward ta' 
dak stabbilit mir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007, inkluża, fejn xieraq, l-
awtorità korrespondenti ta’ pajjiż terz jew 
li topera f'pajjiż terz;



PR\1010118MT.doc 11/39 PE522.944v02-00

MT

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli uffiċjali jeħtieġ jaċċertaw li l-proċeduri għall-produzzjoni organika jkunu ġew 
segwiti skont kif indikat mir-Regolament (KE) 834/2007.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
għall-verifika tal-konformità mar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2)(j) jistgħu 
jiddelegaw kompiti speċifiċi ta' kontroll 
uffiċjali lil awtorità waħda jew aktar ta' 
kontroll għall-prodotti organiċi. F'tali 
każijiet, għandhom jattribwixxu numru tal-
kodiċi lil kull waħda minnhom.

3. L-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
għall-verifika tal-konformità mar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2)(j) jistgħu 
jiddelegaw kompiti speċifiċi ta' kontroll 
uffiċjali lil awtorità waħda jew aktar ta' 
kontroll għall-produzzjoni organika. F'tali 
każijiet, għandhom jattribwixxu numru tal-
kodiċi lil kull waħda minnhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli uffiċjali jeħtieġ jaċċertaw li l-proċeduri għall-produzzjoni organika jkunu ġew 
segwiti skont kif indikat mir-Regolament (KE) 834/2007.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-operatur ikkonċernat jingħata l-
opportunità li jikkummenta dwar l-
informazzjoni li l-awtorità kompetenti 
beħsiebha tippubblika jew tagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, qabel il-
pubblikazzjoni jew ir-rilaxx tagħha;

a) l-operatur ikkonċernat jingħata l-
opportunità li jirreaġixxi għall-
informazzjoni li l-awtorità kompetenti 
beħsiebha tippubblika jew tagħmel 
disponibbli għall-pubbliku, qabel il-
pubblikazzjoni jew ir-rilaxx tagħha;

Or. it
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-informazzjoni ppubblikata jew 
imqiegħda għall-aċċess pubbliku tqis il-
kummenti espressi mill-operatur 
ikkonċernat, jew tiġi ppubbikata jew 
rilaxxata flimkien ma' tali kummenti.

b) l-informazzjoni ppubblikata jew 
magħmula disponibbli għall-pubbliku tqis 
ir-reazzjonijiet espressi mill-operatur 
ikkonċernat, jew tiġi ppubblikata jew 
rilaxxata flimkien ma' tali kummenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kummenti ppreżentati mill-operatur huma bi tweġiba għal dawk li l-Awtorità Kompetenti 
tkun beħsiebha tippubblika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 139 sabiex tistabbilixxi 
frekwenza minima uniformi għat-twettiq 
tal-kontrolli msemmija fil-paragrafi 1 u 2. 
Meta jkun meħtieġ, din il-frekwenza 
minima, imsejsa fuq ir-riskju, għandha 
tiġi stabbilita b'mod differenti għal kull 
prodott, proċess jew attività soġġetta 
għall-kontrolli uffiċjali skont dan ir-
Regolament. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li tiġi stabbilita, fil-livell Komunitarju, frekwenza minima tal-kontrolli 
għal kull prodott, proċess jew attività soġġetta għal kontrolli. Jeħtieġ, għalhekk, li l-
frekwenza minima ssir prinċipju ġenerali. Dan se jikkontribwixxi biex ikabbar il-fiduċja tal-
konsumaturi Ewropej.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Safejn strettament meħtieġ għall-
organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali, l-
Istati Membri ta’ destinazzjoni jistgħu 
jitolbu lill-operaturi li jkollhom annimali 
jew prodotti mwasslin lilhom minn Stat 
Membru ieħor li jirrappurtaw il-wasla ta’ 
tali annimali jew prodotti.

7. Sa fejn strettament meħtieġ għall-
organizzazzjoni tal-kontrolli uffiċjali, l-
Istati Membri ta' destinazzjoni għandhom 
jitolbu lill-operaturi li jkollhom annimali 
jew prodotti mwasslin lilhom minn Stat 
Membru ieħor li jirrappurtaw il-wasla ta' 
tali annimali jew prodotti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' effikaċja akbar tal-kontrolli l-Istati Membri għandhom jitolbu li tiġi 
rappurtata l-wasla ta' annimali jew prodotti li jkunu ġejjin minn Stati Membri oħra.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) fuq l-operaturi u l-attivitajiet u l-operati 
taħt il-kontroll tagħhom, fuq il-proprjetà u 
l-proċessi tagħhom, fuq il-ħażna, it-
trasport, u l-użu tal-prodotti, u fuq l-
indokrar tal-annimali.

c) fuq l-operaturi u l-attivitajiet u l-operati 
taħt il-kontroll tagħhom, fuq il-proprjetà 
tagħhom u fuq l-għelejjel, fuq il-proċessi, 
fuq il-ħażna, it-trasport, u l-użu tal-
prodotti, u fuq l-indokrar tal-annimali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli jikkonċernaw anke l-għelejjel.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali b'livell għoli ta’ 
trasparenza, u għandhom iqiegħdu għall-
aċċess pubbliku informazzjoni relevanti
dwar l-organizzazzjoni u l-prestazzjoni tal-
kontrolli uffiċjali.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu kontrolli uffiċjali b'livell għoli ta’ 
trasparenza, u għandhom iqiegħdu għall-
aċċess pubbliku informazzjoni rilevanti 
dwar l-organizzazzjoni u l-prestazzjoni tal-
kontrolli uffiċjali, inkluża l-informazzjoni 
rilevanti li għandha impatt fuq is-saħħa 
pubblika.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi ppubblikata anke l-informazzjoni li tikkonċerna s-saħħa pubblika.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) it-tip, l-għadd u r-riżultat tal-kontrolli 
uffiċjali;

a) it-tip, l-għadd u r-riżultat finali tal-
kontrolli uffiċjali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati għandhom jiġu ppubblikati fit-tmiem tal-proċedura ta' kontroll.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-awtoritajiet kompetenti li 
jibbenefikaw mill-fakultà mogħtija fl-
ewwel paragrafu jassiguraw li l-
informazzjoni ppubblikata dwar il-



PR\1010118MT.doc 15/39 PE522.944v02-00

MT

klassifikazzjoni tal-operaturi tiġi 
aġġornata b'mod kostanti u, b'mod 
partikolari, li din l-informazzjoni tqis l-
aktar riżultati reċenti tal-kontrolli uffiċjali 
disponibbli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-informazzjoni ppubblikata dwar il-klassifikazzjoni tal-operaturi tiġi 
aġġornata bir-riżultati tal-aktar kontrolli reċenti.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Safejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-
kontrolli uffiċjali jew ta' attivitajiet uffiċjali 
oħra, l-operaturi għandhom jagħtu lill-
persunal, fejn dan ikun mitlub mill-
awtoritajiet kompetenti, aċċess għal:

1. Sa fejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-
kontrolli uffiċjali jew ta' attivitajiet uffiċjali 
oħra, l-operaturi għandhom jagħtu lill-
persunal tal-awtoritajiet kompetenti u lill-
persunal tal-korpi ddelegati, f'każ ta' 
delega tal-kontroll tar-riskju, skont kif 
stabbilit fl-Artikolu 25, fejn dan ikun 
mitlub mill-awtoritajiet kompetenti, aċċess 
għal:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bħalma previst fl-Artikolu 25 tal-proposta għal Regolament, il-kontrolli uffiċjali jistgħu jiġu 
ddelegati, għalhekk l-aċċess tal-operaturi għall-informazzjoni għandu jkun estiż anke għall-
persunal tal-korpi ddelegati.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) id-dokumenti tagħhom, u kull 
informazzjoni relevanti oħra.

d) id-dokumenti tagħhom, u kull 
informazzjoni rilevanti oħra għall-finijiet 
tat-twettiq ta' dawn il-kontrolli jew 
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attivitajiet.

Or. it

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom jgħinu 
lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom.

2. Matul il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet 
uffiċjali oħra, l-operaturi għandhom jgħinu 
lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti u 
lill-korpi ddelegati skont kif stabbilit fl-
Artikolu 25, fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Bħalma previst fl-Artikolu 25 tal-proposta għal Regolament, il-kontrolli uffiċjali jistgħu jiġu 
ddelegati, għalhekk l-għajnuna mogħtija mill-operaturi lill-persunal tal-awtoritajiet 
kompetenti għandha tingħata anke lill-persunal tal-korpi ddelegati.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jistabbilixxu l-modalitajiet ta’ aċċess 
mill-awtoritajiet kompetenti għas-sistemi 
informatiċi ta’ ġestjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1(b);

a) li jistabbilixxu l-modalitajiet ta’ aċċess 
mill-awtoritajiet kompetenti u mill-korpi 
ddelegati, skont kif stabbilit fl-Artikolu 25,
għas-sistemi informatiċi ta’ ġestjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bħalma previst fl-Artikolu 25 tal-proposta għal Regolament, il-kontrolli uffiċjali jistgħu jiġu 
ddelegati, għalhekk il-modalitajiet ta' aċċess għas-sistemi informatiċi għandhom jgħoddu 
wkoll għall-persunal tal-korpi ddelegati.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrolli uffiċjali tal-produzzjoni tal-
laħam għandhom jinkludu:

1. Minbarra r-regoli ġenerali dwar il-
kontrolli uffiċjali msemmija fl-Artikolu 8,
il-kontrolli uffiċjali tal-produzzjoni tal-
laħam għandhom jinkludu:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li jiġi ċċarat li minbarra r-regoli settorjali għandhom jiġu applikati 
wkoll ir-regoli ġenerali msemmija fl-Artikolu 8 tal-proposta għal Regolament.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) kriterji biex jiġi ddeterminat meta, 
abbażi ta’ analiżi tar-riskji, ma tkunx 
meħtieġa l-preżenza tal-veterinarju 
uffiċjali fil-biċċeriji u fl-istabbilimenti 
għat-trattament tal-annimali tal-kaċċa 
matul il-kontrolli uffiċjali msemmija fil-
paragrafu 1.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ is-sikurezza tal-kontrolli fis-settur tal-laħam huwa meqjus li l-preżenza tal-
veterinarju għandha tkun dejjem assigurata, speċjalment fir-rigward ta' annimali tal-kaċċa u 
ta' annimali mrobbija fil-beraħ fejn ir-riskju ta' kuntatt ma' annimali selvaġġi huwa akbar. 
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-bżonn li jiġi permess l-użu kontinwu 
ta’ metodi tradizzjonali f'kull stadju tal-
produzzjoni, tal-ipproċessar jew tad-
distribuzzjoni tal-ikel;

b) il-bżonn li jiġi permess l-użu kontinwu 
ta' metodi tradizzjonali f'kull stadju tal-
produzzjoni, tal-maturazzjoni, tal-
ipproċessar jew tad-distribuzzjoni tal-ikel; 
jew

Or. it

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-
konformità mar-regoli li jistipulaw 
rekwiżiti ta’ benessri tal-annimali fil-każ 
tat-trasport tagħhom għandhom jinkludu:

1. Minbarra r-regoli ġenerali dwar il-
kontrolli uffiċjali msemmija fl-Artikolu 8, 
il-kontrolli uffiċjali għall-verifika tal-
konformità mar-regoli li jistipulaw 
rekwiżiti ta’ benessri tal-annimali fil-każ 
tat-trasport tagħhom għandhom jinkludu:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus neċessarju li jiġi ċċarat li minbarra r-regoli settorjali għandhom jiġu applikati 
wkoll ir-regoli ġenerali msemmija fl-Artikolu 8 tal-proposta għal Regolament.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ir-responsabbiltajiet u l-impenji speċifiċi 
tal-awtoritajiet kompetenti, minbarra dawk 
ipprovduti fil-paragrafu 1 u fl-Artikoli 4, 8, 

a) ir-responsabbiltajiet u l-impenji speċifiċi 
tal-awtoritajiet kompetenti, minbarra dawk 
ipprovduti fl-Artikoli 4, 8, 9, 10(1), 11, 12, 
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9, 10(1), 11, 12, 13, 34(1) u (2), u 36; 13;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli msemmija fl-Artikolu 34 – opinjoni esperta sekondarja – u dawk fl-Artikolu 36 –
ħatra tal-laboratorji uffiċjali – ma jikkonċernawx ir-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet 
kompetenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, 
minbarra l-kriterji msemmija fl-
Artikolu 8(1), ir-riskji għas-saħħa, l-
identità, il-kwalità u t-traċċabbiltà ta' ċerti
kategoriji ta' materjal riproduttiv tal-pjanti, 
jew ta' ġenera jew speċijiet speċifiċi; 

b) rekwiżiti uniformi speċifiċi għat-twettiq 
tal-kontrolli uffiċjali, filwaqt li jitqiesu, 
minbarra l-kriterji msemmija fl-
Artikolu 8(1), ir-riskji għas-saħħa, l-
identità, il-kwalità u t-traċċabbiltà tal-
kategoriji kollha ta' materjal riproduttiv 
tal-pjanti, jew ta' ġeneri jew speċijiet 
speċifiċi; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati se jistabbilixxu rekwiżiti uniformi speċifiċi biex jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi 
għall-kontrolli li għandhom jikkonċernaw lill-kategoriji kollha ta' materjal riproduttiv tal-
pjanti.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) għandu s-setgħat suffiċjenti biex 
jiżvolġi l-kontrolli uffiċjali li jkunu ġew 
iddelegati lilu;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-korp iddelegat jaġixxi f'isem u għall-Awtorità kompetenti. Fit-twettiq tal-mandat tiegħu, il-
korp iddelegat jeżerċita s-setgħat li jkunu ngħatawlu mill-awtorità li tiddelega.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, il-laboratorji 
uffiċjali għandhom jużaw metodi mill-
aktar moderni bħall-bżonnijiet speċifiċi 
tagħhom ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi, 
filwaqt li jqisu:

2. Fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, fil-kuntest tal-
kontrolli uffiċjali, il-laboratorji uffiċjali 
għandhom jużaw metodi mill-aktar 
moderni għall-bżonnijiet speċifiċi tagħhom 
ta’ analiżi, ittestjar u dijanjożi, filwaqt li 
jqisu, f'dan l-ordni:

Or. it

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-kuntest ta’ skrinjar, skrinjar immirat 
u ta’ attivitajiet uffiċjali oħra, kwalunkwe 
metodi msemmija fil-paragrafu 2 jista' 
jintuża fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

3. B'deroga għall-paragrafu 2, fil-kuntest 
ta’ skrinjar, skrinjar immirat u ta’ 
attivitajiet uffiċjali oħra, kwalunkwe 
metodu msemmi fil-paragrafu 2 jista' 
jintuża fin-nuqqas ta’ regoli tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. L-istess regola 
tapplika għall-attivitajiet uffiċjali l-oħra.

Or. it



PR\1010118MT.doc 21/39 PE522.944v02-00

MT

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kampjuni għandhom jittieħdu, jiġu 
ttrattati u ttikkettati b'mod li jiggarantixxi l-
validità legali, xjentifika u teknika 
tagħhom.

6. Il-kampjuni għandhom jittieħdu, jiġu 
ttrattati u ttikkettati b'mod li jiggarantixxi l-
validità legali, xjentifika u teknika 
tagħhom. Id-daqs tal-kampjun meħud 
għandu jkun tali li jippermetti, jekk ikun 
il-każ, opinjoni esperta sekondarja jekk l-
operatur jagħmel talba għaliha skont l-
Artikolu 34.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-opinjoni esperta sekondarja għandha titwettaq fuq l-istess kampjun meħud, u għal din ir-
raġuni d-daqs tal-kampjun irid jippermetti l-ittestjar jew id-dijanjożi.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li jittieħdu għadd suffiċjenti ta’ kampjuni 
oħra għal opinjoni esperta sekondarja; jew

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) prodotti mibgħuta bħala kampjuni 
kummerċjali, jew bħala oġġetti għall-wiri 
f'fieri, li mhumiex intiżi biex jitqiegħdu 

imħassar
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fis-suq;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huma prodotti jew annimali mhux intiżi għall-konsum mill-bniedem xorta jistgħu 
jiġġeneraw viruses u batterji. Fid-dawl tal-fatt li l-għan tal-proposta għal Regolament huwa 
li jevita kemm jista' jkun li jinfirex il-mard u li jinfirxu viruses li jistgħu joħolqu riskji għas-
saħħa tal-bniedem u tal-annimali, il-kontrolli jridu jikkonċernaw anke dan it-tip ta' prodotti u 
annimali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) annimali u prodotti intiżi għal skopijiet 
xjentifiċi; 

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huma prodotti jew annimali mhux intiżi għall-konsum mill-bniedem xorta jistgħu 
jiġġeneraw viruses u batterji. Fid-dawl tal-fatt li l-għan tal-proposta għal Regolament huwa 
li jevita kemm jista' jkun li jinfirex il-mard u li jinfirxu viruses li jistgħu joħolqu riskji għas-
saħħa tal-bniedem u tal-annimali, il-kontrolli jridu jikkonċernaw anke dan it-tip ta' prodotti u 
annimali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tali verifiki jsiru fuq l-annimali, 
għandhom isiru minn veterinarju uffiċjali,
jew bis-superviżjoni tiegħu.

Fejn tali verifiki jsiru fuq l-annimali, 
għandhom isiru minn veterinarju uffiċjali, 
li jista' jiġi megħjun minn persunal 
awżiljarju mħarreġ apposta, filwaqt li hu 
jibqa' responsabbli għall-kontrolli 
mwettqa.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu l-veterinarju jista' jiġi megħjun minn persunal awżiljarju iżda r-
responsabbiltà tal-kontrolli tibqa' tal-veterinarju.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 51 - paragrafu 1 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) annimali domestiċi li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 50a. 
__________
50a Ir-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Ġunju 2013 dwar il-movimenti 
mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi 
u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 998/2003.

Or. it

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet dwar il-kunsinni ta’ 
annimali għandhom jittieħdu minn 
veterinarju uffiċjali, jew bis-superviżjoni 
tiegħu.

Id-deċiżjonijiet dwar il-kunsinni ta’ 
annimali għandhom jittieħdu minn 
veterinarju uffiċjali, li jista' jiġi megħjun 
minn persunal awżiljarju mħarreġ 
apposta, filwaqt li hu jibqa' responsabbli 
għall-kontrolli mwettqa.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fit-twettiq tal-ħidma tiegħu l-veterinarju jista' jiġi megħjun minn persunal awżiljarju iżda r-
responsabbiltà tal-kontrolli tibqa' tal-veterinarju.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġi żgurat li jiġu pprovduti 
riżorsi adegwati lill-awtoritajiet 
kompetenti għat-twettiq tal-kontrolli
uffiċjali, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġbru tariffi biex jagħmlu 
tajjeb għall-kostijiet li jġarrbu b’rabta ma':

1. Sabiex jiġi żgurat li l-kontrolli uffiċjali 
effettivament jitwettqu, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiġbru tariffi biex 
ikopru l-ispejjeż li jġarrbu b’rabta ma':

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tariffi mħallsa mill-operaturi għandhom jikkontribwixxu biex ikopru l-ispejjeż tal-
finanzjament tat-twettiq tal-kontrolli uffiċjali.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontrolli uffiċjali msemmija fil-punt a) 
ta' dan il-paragrafu ma jinkludux dawk 
fis-settur tal-produzzjoni primarja kif 
definita fl-Artikolu 3(17) tar-Regolament 
(KE) 178/2002, inkluż l-ipproċessar fuq il-
post tal-prodotti agrikoli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-settur primarju jidħol f'sistema speċjali ta' kontrolli fl-ambitu tal-kondizzjonalità tal-
pagamenti diretti previsti mill-PAK u tar-regoli reċenti tar-riforma tal-politika agrikola 
komuni dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-kontroll. Biex tiġi assigurata l-koerenza s-settur 
primarju għandu jkun eskluż mill-ħlas tat-tariffi obbligatorji.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-kost tat-taħriġ tal-persunal imsemmi 
fil-punt (a), bl-esklużjoni tat-taħriġ 
meħtieġ għall-ksib tal-kwalifika meħtieġa 
għall-impjieg mal-awtoritajiet kompetenti;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż għat-taħriġ tal-persunal inkarigat mill-kontrolli għandhom jitħallsu mill-awtorità 
kompetenti.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tariffi jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 79(1)(a), ir-rata tar-tariffa li 
għandha tiġi applikata lil kull operatur 
għandha tiġi ddeterminat billi jitqies ir-
rekord ta’ konformità tal-operatur mar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), kif 
iddeterminat mill-kontrolli uffiċjali, sabiex 
it-tariffi applikati lil operaturi b’konformità 
konsistenti jkunu aktar baxxi minn dawk
applikati lil operaturi oħra.

Fejn tariffi jiġu stabbiliti skont l-
Artikolu 79(1)(a), ir-rata tat-tariffa li 
għandha tiġi applikata lil kull operatur 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies ir-
rekord ta’ konformità tal-operatur mar-
regoli msemmija fl-Artikolu 1(2), kif 
iddeterminat mill-kontrolli uffiċjali, sabiex 
it-tariffi applikati lil operaturi b’konformità 
konsistenti jkunu aktar baxxi minn dawk 
applikati lil operaturi oħra.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkonċerna l-verżjoni Taljana. Żewġ bidliet ta' natura lingwistika fil-verżjoni 
Maltija.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-intrapriżi li jħaddmu inqas minn 10 
persuni, u li l-fatturat annwali jew karta 
tal-bilanċ tagħhom ma jaqbżux iż-EUR 2 
miljun, għandhom ikunu eżentati mill-ħlas 
tat-tariffi pprovduti fl-Artikolu 77.

2. L-intrapriżi li l-fatturat annwali jew 
karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbżux il-
EUR 200 000 għandhom ikunu eżentati 
mill-ħlas tat-tariffi previsti fl-Artikolu 77.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-Unjoni Ewropea l-intrapriżi li joperaw fil-katina agroalimentari jirrappreżentaw, bħala 
medja, 90 %. L-eżenzjoni, kif inhi proposta, inevitabbilment se tinvolvi tnaqqis kbir tar-riżorsi 
meħtieġa biex jinżammu l-kontrolli uffiċjali. L-eżenzjoni għandha tiġi ristretta għal dawk ir-
realtajiet żgħar li l-kapaċità produttiva tagħhom ma tippermettilhomx li jħallsu l-ispejjeż tal-
kontrolli. Il-livell ta' fatturat propost fil-mument huwa indikattiv biss, sakemm isiru l-verifiki 
meħtieġa u jiġi propost livell limitu li jista' jissalvagwardja l-operaturi ż-żgħar.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ga) jekk ikun il-każ għandhom 
jikkollaboraw maċ-ċentri ta' riċerka tal-
Unjoni Ewropea u mas-servizzi tal-
Kummissjoni biex jiġu żviluppati 
standards għoljin ta' metodi ta' analiżi, 
ittestjar u dijanjożi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha ċentri ta' riċerka, bħal pereżempju l-JRC, li jistgħu 
jiżvolġu rwol ta' sostenn għal-laboratorji uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biex jiġu identifikati 
metodi analitiċi u ta' ttestjar dijanjostiku għall-kontrolli uffiċjali. 
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 91 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga għall-paragrafi 1 u 2 ta' dan 
l-Artikolu, il-laboratorji ta' referenza 
msemmija fl-Artikolu 32(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 u fl-
Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003, jikkostitwixxu laboratorji 
ta' referenza tal-Unjoni Ewropa bil-
kompiti u r-responsabbiltajiet imsemmija 
fl-Artikolu 92 ta' dan ir-Regolament, 
rispettivament fir-rigward ta': 
a) il-GMOs u l-ikel u l-għalf 
ġenetikament modifikati;
b) l-addittivi tal-għalf.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament, u r-Regolament 
(KE) 1831/2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali, jipprevedu laboratorji ta' 
referenza Komunitarji għas-setturi regolati minn dawn ir-Regolamenti. Dawn il-laboratorji 
ma tneħħewx mill-proposta għal Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 92 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw, mingħajr ħsara 
għall-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 1829/2003 u r-regoli adottati skont l-
Artikolu 32(4) u (5) ta' dak ir-
Regolament, kif ukoll għall-Artikolu 21(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 u r-
regoli adottati skont l-Artikolu 21(3) u (4) 
ta' dak ir-Regolament.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 1829/2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament, u r-Regolament 
(KE) 1831/2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali, jipprevedu laboratorji ta' 
referenza Komunitarji għas-setturi regolati minn dawn ir-Regolamenti. Dawn il-laboratorji 
ma tneħħewx mill-proposta għal Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-iżvilupp jew il-koordinazzjoni tal-
iżvilupp ta’ metodi għall-valutazzjoni tal-
livell ta’ benessri tal-annimali, u ta’ metodi 
għat-titjib tal-benessri tal-annimali;

c) il-kontribut għall-iżvilupp u għall-
koordinament ta’ metodi għall-
valutazzjoni tal-livell ta’ benessri tal-
annimali, u ta’ metodi għat-titjib tal-
benessri tal-annimali;

Or. it

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 96a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96a
Ħatra taċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-awtentiċità u l-integrità 
tal-katina agroalimentari 
1. Il-Kummissjoni tista' taħtar, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, iċ-ċentri ta’ 
referenza tal-Unjoni li għandhom 
jappoġġaw l-attivitajiet tal-Kummissjoni u 
tal-Istati Membri biex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkumbattu l-ksur 
intenzjonali tar-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2).
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2. Il-ħatriet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom isegwu proċedura ta' għażla 
pubblika u jiġu eżaminati mill-ġdid 
f'intervalli regolari.
3. Iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-awtentiċità u l-integrità 
tal-katina agroalimentari:

a) għandu jkollhom livell għoli ta' 
kompetenza xjentifika u teknika fis-setturi 
regolati mir-regoli msemmija fl-
Artikolu 1(2) u fix-xjenza tal-forensika 
applikata f'dawk is-setturi, bil-kapaċità li 
jiżvolġu jew jikkoordinaw ir-riċerka fil-
livelli l-aktar avvanzati fir-rigward tal-
awtentiċità u l-integrità tal-prodotti u li 
jiżviluppaw, japplikaw u jivvalidaw il-
metodi li għandhom jintużaw biex jiġi 
identifikat ksur intenzjonali tar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2);
b) għandu jkollhom persunal ikkwalifikat 
kif xieraq, b’taħriġ adegwat fl-oqsma 
msemmija fil-punt (a), u l-persunal ta’ 
appoġġ meħtieġ;

c) għandu jkollhom, jew għandu jkollhom 
aċċess għal, l-infrastruttura, it-tagħmir u 
l-prodotti meħtieġa biex iwettqu l-kompiti 
li jingħatawlhom;
d) għandhom jiżguraw li l-persunal 
tagħhom ikollu għarfien tajjeb tal-
istandards u l-prattiki internazzjonali fl-
oqsma msemmija fil-punt (a), u 
għandhom jiżguraw li fil-ħidma tagħhom 
jitqiesu l-aktar żviluppi reċenti fir-riċerka 
fuq il-livell nazzjonali, tal-Unjoni u 
internazzjonali f'dawk is-setturi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi miġġielda l-frodi fis-settur agroalimentari huwa meqjus neċessarju li jinħatru 
ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għall-awtentiċità u l-integrità tal-katina 
agroalimentari.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 96b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96b 
Responsabbiltajiet u kompiti taċ-ċentri ta' 
referenza tal-Unjoni Ewropea għall-
awtentiċità u l-integrità tal-katina 
agroalimentari
1. Iċ-ċentri ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea maħturin skont l-
Artikolu 96a(1) għandhom ikunu 
responsabbli, skont il-programmi ta’ 
ħidma annwali jew pluriennali approvati 
mill-Kummissjoni, għall-attivitajiet li 
ġejjin:
a) il-forniment ta' għarfien speċifiku fir-
rigward tal-awtentiċità u l-integrità tal-
prodotti u ta' metodi biex jiġi identifikat 
il-ksur intenzjonali tar-regoli msemmija 
fl-Artikolu 1(2), b'rabta max-xjenzi 
forensiċi applikati għas-setturi regolati 
minn dawn ir-regoli;
b) il-forniment ta' analiżijiet speċifiċi 
maħsuba biex jidentifikaw il-partijiet tal-
katina agroalimentari potenzjalment 
soġġetti għal ksur intenzjonali u motivat 
minn raġunijiet ekonomiċi, tar-regoli 
msemmija fl-Artikolu 1(2) u biex jgħinu 
fit-tfassil ta' tekniki ta' kontrolli uffiċjali 
speċifiċi u ta' protokolli;
c) meta jkun meħtieġ, it-twettiq tal-
kompiti msemmija fl-Artikolu 92(2), mill-
punti (a) sa (g);
d) meta jkun meħtieġ, l-istabbiliment u l-
konservazzjoni ta' kollezzjonijiet jew 
bażijiet ta' dejta ta' materjali ta' referenza 
awtentikati, biex jintużaw għall-verifika 
tal-awtentiċità jew tal-integrità tal-
prodotti;
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(e) it-tixrid tar-riżultati tar-riċerka u ta’ 
innovazzjonijiet tekniċi fis-setturi li jidħlu 
fl-ambitu tal-missjonijiet tagħhom. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ taċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea l-oħrajn, għandhom jiġu identifikati 
r-responsabbiltajiet u l-kompiti taċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għall-awtentiċità 
u l-integrità tal-katina agroalimentari.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Dan l-Artikolu għandu japplika 
mingħajr ħsara għall-Artikolu 32(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 u r-
regoli adottati skont l-Artikolu 32(4) u (5) 
ta' dak ir-Regolament, kif ukoll għall-
Anness II tar-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003 u r-regoli adottati skont l-
Artikolu 21(3) u (4) ta' dak ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu għandu japplika mingħajr 
ħsara għall-Artikolu 32(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1829/2003 u r-
regoli adottati skont l-Artikolu 32(4) u (5) 
ta' dak ir-Regolament, kif ukoll għall-
Anness II tar-Regolament (KE) 
Nru 1831/2003 u r-regoli adottati skont l-
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Artikolu 21(3) u (4) ta' dak ir-
Regolament.

Or. it

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 139 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4(3), 15(2), 16, 17, 18(3), 19, 20, 
21, 22, 23(1), 24(1), 25(3), 26(2), 40, 
43(4), 45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) u (2), 
56(2), 60(3), 62(2), 69(3), 75(1) u (2), 
97(2), 98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 110, 
111, 114(4) u 125(1), it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 132(1), l-Artikoli 133, 138(1) 
u (2), 143(2), 144(3), 151(3), 153(3) u 
159(3), għandha tingħata għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat, mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4(3), 15(2), 16, 17, 18(3), 19, 20, 
21, 22, 23(1), 24(1), 25(3), 40, 43(4), 
45(3), 46, 49, 51(1), 52(1) u (2), 56(2), 
60(3), 62(2), 69(3), 75(1) u (2), 97(2), 
98(6), 99(2), 101(3), 106(3), 110, 111, 
114(4) u 125(1), it-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 132(1), l-Artikoli 133, 138(1) u 
(2), 143(2), 144(3), 151(3), 153(3) u 
159(3), għandha tingħata għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat, mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din hija korrezzjoni teknika peress li l-Artikolu 26 tal-proposta għal Regolament ma fihiex il-
paragrafu 2.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 142 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħatra ta' kull laboratorju ta' referenza 
tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-
Anness VII tar-Regolament (KE) 
Nru 882/2004 għandu jibqa' japplika sa 
meta jinħatar, f'kull wieħed mill-oqsma 
kkonċernati, laboratorju ta' referenza tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 91(2) ta' 
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dan ir-Regolament.

Or. it

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 148
Regolament (KE) Nru 1829/2003
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 huwa 
d'dan emendat kif ġej:

imħassar

a) L-Artikolu 32 huwa emendat kif ġej:
i) l-ewwel u t-tieni subparagrafi jitħassru;

ii) il-paragrafu 3 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
“L-applikanti għall-awtorizzazzjoni ta’ 
ikel u għalf modifikati ġenetikament 
għandhom jikkontribwixxu biex isostnu l-
kostijiet tal-kompiti tal-laboratorju ta’ 
referenza tal-Unjoni Ewropea u tal-
laboratorji ta’ referenza nazzjonali 
maħturin skont l-Artikoli 91(1) u 98(1) 
tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of this Regulation] għal dak il-
qasam.”;
iii) fil-ħames subparagrafu, il-kliem “u l-
Anness” jitħassar;
iv) fis-sitt subparagrafu, il-kliem “u kull 
bidla għall-Anness” jitħassar;
b) l-Anness jitħassar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-laboratorju għall-ikel u għall-għalf ġenetikament modifikat previst fl-Artikolu 32(1) fir-
Regolament (KE) 1829/2003 jibqa' fis-seħħ.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 149
Regolament (KE) Nru 1831/2003

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 huwa 
d'dan emendat kif ġej:

imħassar

a) fl-Artikolu 7, il-paragrafu 3(f) jinbidel 
b’li ġej:
“dikjarazzjoni bil-miktub li tliet kampjuni 
tal-additiv tal-għalf intbagħtu mill-
applikant direttament lil-laboratorju ta' 
referenza tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-
Artikolu 21.";
b) L-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:
i) l-ewwel, it-tielet u r-raba’ paragrafi 
jitħassru;
ii) it-tieni subparagrafu huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
“L-applikanti għall-awtorizzazzjoni ta’ 
adittivi għandhom jikkontribwixxu biex 
isostnu l-kostijiet tal-kompiti tal-
laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea u tal-laboratorji ta’ referenza 
nazzjonali maħturin skont l-Artikoli 91(1) 
u 98(1) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
għal dak il-qasam.”;
c) L-Anness II huwa mħassar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-laboratorju ta' referenza Komunitarju previst fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament 
(KE) 1831/2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali jibqa' fis-seħħ. 
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 161 – paragrafu 1 – punt a – punt iii
Regolament (UE) Nru […]/2013
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) iċ-ċentri ta' referenza tal-Unjoni 
Ewropea għall-awtentiċità u l-integrità 
tal-katina agroalimentari.

Or. it

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 161 – paragrafu 1 – punt b
Regolament (UE) Nru […]/2013
Artikolu 29a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jistgħu jingħataw għotjiet lil 
laboratorju ta’ referenza nazzjonali 
waħdani f’kull Stat Membru għal kull 
laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea għas-saħħa tal-pjanti, sa tliet snin 
wara l-ħatra ta' dak il-laboratorju ta' 
referenza tal-Unjoni Ewropea.

2. L-għotjiet imsemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jingħataw lil laboratorju ta’ 
referenza nazzjonali waħdani f’kull Stat 
Membru għal kull laboratorju ta’ referenza 
tal-Unjoni Ewropea għas-saħħa tal-pjanti, 
sa tliet snin wara l-ħatra ta' dak il-
laboratorju ta' referenza tal-Unjoni 
Ewropea.".

Or. it

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 162 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-Artikolu 33(1), (2), (3) u (4) għandu 
japplika minn [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 

b) l-Artikolu 26(1)(b)(iv) u l-
Artikolu 33(1), (2), (3) u (4) għandhom 
japplikaw minn [Office of Publications, 
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Regulation + 5 years]. please insert date of entry into force of this 
Regulation + 5 years].

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 26(1)(b)(iv) jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 162 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Artikoli 15(1), 18(1), 45 sa 62 u 76 sa 
84, il-punt (b) tal-Artikolu 150, il-
punt (b)(i) tal-Artikolu 152, il-punt (b)(i) 
tal-Artikolu 154, il-punt (b)(i) tal-
Artikolu 155 u l-punt (b) tal-Artikolu 156 
għandhom japplikaw minn [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

4. L-Artikoli 15(1), 18(1), 45 sa 62 u 76 sa 
84, il-punt (b) u l-punt (c)(i) tal-
Artikolu 150, il-punt (b)(i) tal-
Artikolu 152, il-punt (b)(i) tal-
Artikolu 154, il-punt (b)(i) tal-Artikolu 155 
u l-punt (b) tal-Artikolu 156 għandhom 
japplikaw minn [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-punti (c) u (i) jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta għal Regolament.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-sikurezza tal-ikel dejjem kellha rwol ċentrali fl-azzjoni tal-Komunità. Il-garanzija ta' livell 
għoli ta' saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti tul il-katina tal-ikel kollha hija wieħed 
mill-għanijiet tat-Trattat tal-Unjoni, li matul is-snin wasslet għal korp ta' liġijiet ta' madwar 
70 att leġiżlattiv li permezz tagħhom l-industrija agroalimentari Ewropea kisebt livelli ta' 
sikurezza u ta' kwalità rikonoxxuti internazzjonalment. 

Fl-UE l-industrija agroalimentari hija t-tieni l-aktar qasam importanti, bi produzzjoni totali 
tal-katina tal-ikel ta' madwar EUR 750 biljun kull sena, li jimpjega aktar minn 48 miljun 
persuna: mill-produzzjoni primarja għall-bejgħ bl-imnut u r-ristoranti. 

Fl-ambitu tal-katina tal-ikel il-kontrolli uffiċjali huma element essenzjali biex ikun garantit 
livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa kif ukoll l-applikazzjoni korretta ta' leġiżlazzjoni 
kumplessa tul il-katina agroalimentari kollha u tinħoloq il-fiduċja fil-konsumaturi. Għas-
setturi tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa u tal-benessri tal-annimali, fil-preżent il-kontrolli huma 
regolati mir-Regolament (KE) 882/2004 filwaqt li dawk tas-setturi l-oħra bħal, pereżempju, il-
verifika tar-residwi ta' mediċini veterinarji fl-annimali ħajjin jew kontrolli fir-rigward tas-
saħħa tal-pjanti huma regolati minn regoli speċifiċi. 
Sabiex jinħoloq qafas armonizzat u ġenerali, il-proposta għal Regolament tiġbor f'test 
regolatorju wieħed il-kontrolli li jikkonċernaw is-setturi kollha tal-katina agroalimentari, (fil-
preżent dawn jinsabu f'madwar 16-il att leġiżlattiv bejn Regolamenti u Direttivi), billi 
tipproponi rieżami fil-fond tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ bħalissa maħsub biex jelimina 
duplikazzjonijiet regolatorji jew billi tippermetti approċċ proporzjonali u flessibbli biex ikun 
hemm reazzjoni aktar immedjata għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal, pereżempju, il-
ħolqien ta' proċeduri mgħaġġlin għall-akkreditament tal-laboratorji uffiċjali.

Il-qafas ġuridiku li l-UE żviluppat s'issa, b'mod ġenerali wera ruħu effikaċi biex jevita u 
jikkumbatti r-riskji. Il-prodotti tal-UE għadhom fost l-aktar sikuri fid-dinja proprju minħabba 
l-kontrolli li huma soġġetti għalihom. Madankollu, is-suq globali modern u, b'mod partikolari, 
il-katina agroalimentari dejjem itwal u aktar komplessa, jesponi lill-Unjoni Ewropea għal 
riskji ġodda u jitlob titjib kontinwu tal-kontrolli tul il-katina agroalimentari. Fost in-
nuqqasijiet li nstabu fir-regoli attwali u li jitolbu titjib ulterjuri, hemm b'mod partikolari:

- Il-ħtieġa li jiġi ssimplifikat il-qafas ġuridiku ġenerali, li jbati mill-frammentazzjoni u  mid-
duplikazzjoni, li jġibu magħhom differenzi fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni fil-livell 
nazzjonali;

- Il-ħtieġa ta' użu aktar koerenti tal-prinċipju ta' "kontrolli msejsa fuq ir-riskji";

- Il-ħtieġa li jiġu solvuti l-inċertezzi li hemm fil-preżent fir-rigward tas-sostenibbiltà fit-tul tal-
kontrolli uffiċjali filwaqt li jiġi garantit finanzjament xieraq u koerenti għalihom;

- Il-ħtieġa li jkun garantit approċċ koerenti fost is-setturi kollha. Barra min hekk, fir-rigward 
tat-tariffi jeħtieġ li l-metodu ta' kif jiġu kkalkulati jkun trasparenti u magħmul pubbliku; 
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- Il-ħtieġa ta' użu aktar sistematiku u koerenti tal-għodod ta' kooperazzjoni amministrattiva u 
tas-sistemi informatiċi tal-ġestjoni tal-informazzjoni.

Fid-dawl ta' dan, ir-Rapporteur jilqa' favorevolment il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li 
toħloq qafas uniku u armonizzat tal-proċeduri tal-kontrolli uffiċjali, u b'hekk issegwi l-
għanijiet tal-Komunikazzjoni "Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea". Ir-
Rapporteur jemmen li l-proposta għal Regolament tilħaq l-iskop li tagħti koerenza lis-sistema 
kollha tal-kontrolli filwaqt li tipprova, fejn possibbli, li ma tħallix spazju għal 
interpretazzjonijiet meta r-regolament jidħol fis-seħħ fl-Istati Membri.
Ir-Rapporteur jilqa' favorevolment l-approċċ integrat li hemm fil-proposta għal Regolament u 
jaqbel mal-approċċ tal-kontrolli msejsa fuq ir-riskji. 
Barra minn hekk, jemmen li fir-rigward tal-kontrolli fil-fruntieri u fis-settur tal-laħam ma 
tistax titnaqqas is-sorveljanza u għal dawn ir-raġunijiet il-kontrolli għandhom ikunu fdati 
f'idejn persunal kwalifikat li jkun kapaċi jidentifika riskji u perikli possibbli li jistgħu 
jinqalgħu għas-saħħa tal-bniedem. 

Frekwenza minima tal-kontrolli
L-armonizzazzjoni fil-frekwenza tal-kontrolli se tagħti garanziji ta' sikurezza għall-
konsumaturi, u għal din ir-raġuni r-Rapporteur jipproponi frekwenza minima msejsa fuq ir-
riskju stabbilita b'mod differenti għal kull prodott, proċess jew attività b'tali mod li jiġi evitat 
li jkunu jeżistu differenzi kbar bejn Stat u ieħor bħal dawk li jeżistu fis-settur tal-prodotti tal-
ħalib, fejn f'xi Stati l-kontrolli jsiru kull għaxar snin filwaqt li f'oħrajn isiru kull sena. Dan 
mhux biss joħloq riperkussjonijiet fuq il-prezz finali iżda jista' jkollu konsegwenzi fuq is-
sikurezza tal-prodott imqiegħed fis-suq. Huwa meħtieġ, għalhekk, li tinħoloq klima ta' fiduċja 
għall-konsumaturi permezz ta' sistema uniformi tal-kontrolli bi frekwenza ugwali f'kull Stat 
tal-UE.

Frodi fis-settur tal-ikel
Korp leġiżlattiv kompless ma kienx biżżejjed biex jiddefendi lill-konsumaturi Ewropej mill-
possibilità ta' frodi fl-ikel bħalma wera l-iskandlu reċenti tal-laħam taż-żiemel. Għalhekk, 
sabiex jiġi limitat kemm jista' jkun li jfeġġu każijiet ġodda, ir-Rapporteur jipproni l-ħolqien ta' 
ċentri ta' referenza Ewropej li se jkollhom il-kompitu speċifiku li jiżviluppaw u jivvalidaw il-
metodi li għandhom jintużaw fil-każ ta' ksur intenzjonali tar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2) 
tal-proposta għal Regolament.

Eżenzjonijiet għall-intrapriżi mikro u tariffi
Filwaqt li jilqa' favorevolment u jaqbel mal-prinċipju li l-intrapriżi mikro jkunu eżentati mill-
ħlas tat-tariffi obbligatorji, ir-Rapporteur jemmen li l-kriterji identifikati huma wesgħin wisq u 
jwasslu biex, fil-medja, jiġu esklużi mill-ħlas bejn 80 u 90 % tal-intrapriżi li joperaw fil-
katina agroalimentari. Il-konsegwenzi ta' din id-dispożizzjoni jistgħu jwasslu għal tnaqqis tal-
kontrolli u/jew żieda tat-tariffi għall-intrapriżi li jaqbżu ż-EUR 2 miljuni f'fatturat tal-bilanċ. 
Għal din ir-raġuni r-Rapporteur jipproponi li l-livell jitbaxxa għal EUR 200 000, ċifra li 
għalissa hija indikattiva biss u jixirqilha studju fil-fond li r-Rapporteur jirriserva d-dritt li 
jwettaq sabiex jiġi identifikat livell ta' esklużjoni li jista' jissalvagwardja lil dawk l-intrapriżi 
mikro li tassew, minħabba l-kapaċità ta' produzzjoni tagħhom, m'humiex f'pożizzjoni li jħallsu 
għall-ispejjeż tal-kontrolli.
Fil-fehma tar-Rapporteur, mill-kalkolu tat-tariffi għandhom jiġu esklużi l-ispejjeż għat-taħriġ 
tal-persunal inkarigat mill-kontrolli peress li dan għandu jkun kollu kemm hu responsabbiltà 
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tal-awtorità kompetenti bħala garanzija tal-kwalità tas-servizz offrut. Barra minn hekk, it-
tariffi miġbura mill-awtorità kompetenti għandhom ikopru totalment l-ispejjeż tal-kontrolli.

Peress li qabel it-tħejjija tar-rapport ma kienx hemm il-possibilità ta' skambju ta' opinjonijiet, 
ir-Rapporteur ħass li għalissa kellu jikkonċentra biss fuq l-aspetti prinċipali filwaqt li 
jirriserva d-dritt li suċċessivament jintervjeni u jżid mat-test propost.


