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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

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali 
bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0525),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 43(2) u l-punt b tal-Artikolu 168(4) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0227/2011C7-0227/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-7 ta' Diċembru 
20111,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ...,fn

– 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 (A7-0000/2012),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni 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, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħżiena fuq ċerti operaturi. 

                                               
1 Għad mhijiex ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID jintgħażlu 
mid-detenturi li x'aktarx ikollhom
benefiċċji ekonomiċi immedjati.

Huwa għalhekk xieraq li tiġi stabbilita 
sistema volontarja li tippermetti li l-
identifikazzjoni elettronika tintuża biss 
minn dawk id-detenturi li minnha x'aktarx 
jidderivaw  benefiċċji ekonomiċi rapidi.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga 
li jistipulaw l-approvazzjoni ta' ċerti 
speċifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piż amministrattiv u l-ispejjeż imġarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi 
biex japplikaw din is-sistema mhumiex 
proporzjonati għall-benefiċċji tas-sistema. 
Dik it-Taqsima għandha għalhekk titħassar. 
Għalhekk, fir-rigward tal-informazzjoni li 
tmur lil hinn mill-elementi meħtieġa skont 
l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 
1760/2000 dwar it-tikkettjar obbligatorju 
tal-laħam taċ-ċanga, se tapplika l-
leġiżlazzjoni orizzontali fis-seħħ, jiġifieri 
r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-
konsumaturi1.
_____________
1 ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. fr
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tar-reġistrazzjoni 
tal-istabbilimenti li jagħmlu użu minn 
mezzi alternattivi ta' identifikazzjoni, 
karatteristiċi tekniċi u modalitajiet għall-
iskambju tad-dejta bejn il-bażijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tal-Istati Membri, il-format 
u d-disinn tal-mezzi ta’ identifikazzjoni, il-
proċeduri u l-istandards tekniċi għall-
implimentazzjoni tal-EID, il-format tal-
passaporti u tar-reġistru li jrid jinżamm fuq 
kull stabbiliment, ir-regoli dwar il-
modalitajiet għall-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet imposti mill-Istati Membri fuq 
id-detenturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, il-Kummissjoni għandha 
tiġi konferita bis-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu 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.

(23) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tar-reġistrazzjoni 
tal-istabbilimenti li jagħmlu użu minn 
mezzi alternattivi ta' identifikazzjoni, 
karatteristiċi tekniċi u modalitajiet għall-
iskambju tad-dejta bejn il-bażijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tal-Istati Membri, id-
dikjarazzjoni li s-sistema ta’ skambju ta’ 
dejta bejn l-Istati Membri hija
kompletament operattiva, il-format u d-
disinn tal-mezzi ta’ identifikazzjoni, il-
proċeduri u l-istandards tekniċi għall-
implimentazzjoni tal-EID, il-format tal-
passaporti u tar-reġistru li jrid jinżamm fuq 
kull stabbiliment, ir-regoli dwar il-
modalitajiet għall-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet imposti mill-Istati Membri fuq 
id-detenturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, kif ukoll ir-regoli 
neċessarji biex tiġi żgurata l-konformità 
xierqa mad-dispożizzjonijiet li għandhom 
x'jaqsmu b'mod partikolari mal-kontrolli, 
is-sanzjonijiet amministrattivi u l-limiti ta’ 
żmien varji previsti f'dan ir-Regolament
il-Kummissjoni għandha tiġi konferita bis-
setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-
setgħat għandhom jiġu 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’ 
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implimentazzjoni.

Or. fr

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri li jużaw din il-possibilità 
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni mbagħad 
għandha tikkomunika lill-Istati Membri l-
oħra, b'lingwa li tinftiehem faċilment 
minn dawk l-Istati Membri, sommarju 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali applikabbli 
f’każ ta’ ċaqliq ta' annimali lejn Stati 
Membri li jkunu għażlu li jagħmlu użu 
mill-identifikazzjoni elettronika 
obbligatorja.

Or. fr

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħriġ Informazzjoni

Or. fr
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Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull 
persuna responsabbli għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali tirċievi
istruzzjonijiet u gwida dwar id-
dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament u ta' kwalunkwe atti ddelegati 
u ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikoli 10 u 
10a, u li l-korsijiet ta' taħriġ xierqa jkunu 
disponibbli." Din l-informazzjoni għandha 
tiġi kkomunikata mingħajr spejjeż għad-
destinatarju, kull darba li ssir xi modifika 
tad-dispożizzjonijiet relevanti u kemm-il 
darba jkun hemm bżonn.

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt 15
Regolament (KE) Nru 1760/2000
Artikolu 19 - punti b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

c) Id-dispożizzjonijiet tat-tikkettjar 
marbuta mas-semplifikazzjoni tal-
indikazzjoni tal-oriġini; 

Or. fr
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej
“Artikolu 23a

Monitoraġġ tal-iżviluppi
Sa mhux iktar tard minn ħames snin mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
u, jekk ikun meħtieġ, proposti xierqa dwar 
l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u l-bidliet meħtieġa biex jinkiseb jew 
jinzamm livell ottimu ta' sigurtà 
alimentari.”

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

Għan tal-proposta għal regolament: 

Din il-proposta għal Regolament għandha l-għan li tindirizza 3 sfidi ġodda importanti: 

1/ it-teħid inkonsiderazzjoni tat-teknoloġija emerġenti tal-identifikazzjoni elettronika tal-
bovini fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000;
2 / is-simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mat-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga
3/ l-aġġornament tar-regoli relatati mas-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni sabiex jittieħed 
kont tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona u tad-dsipożizzjonijiet il-ġodda relatati mal-atti 
ddelegati u mal-atti ta’ implimentazzjoni 

L-għan huwa li jiġu żgurati ċ-ċarezza u l-applikabilità tal-leġiżlazzjoni relatata ml-
identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-bovini u b’hekk jinkiseb livell ottimali ta' sigurtà 
alimentari.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Is-sigurtà alimentari tikkostitwixxi wieħed mill-fatturi prinċipali ta’ tħassib taċ-ċittadini 
Ewropej. Il-leġiżlazzjoni Ewropea għandha għalhekk tiżguralhom protezzjoni ottimali, 
permezz ta’ dispożizzjonijiet li jiġu aġġornati u msaħħa kemm-il darba jkun hemm bżonn. 
B'hekk, wara l-kriżi tal-Enċifalopatija Sponġiformi Bovina (BSE), l-Unjoni Ewropea fl-1997 
adottat regoli stretti dwar l-identifikazzjoni u t-traċċabilità tal-annimali bovini. Ir-rapporteur 
tilqa’din il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni minħabba li din se ttejjeb is-sigurtà taċ-
ċanga għall-konsumaturi. Madankollu hija tipproponi xi kjarifiki ulterjuri fuq kull waħda mit-
tliet partijiet ta’ dan it-test. 

1/ l-identifikazzjoni elettronika

L-identifikazzjoni elettronika tal-bovini tipperpetti li tinkiseb dejta iktar affidabbli li ssaħħaħ 
is-sistema ta’ traċċabilità u għalhekk is-sigurtà alimentari. Barra minn hekk, tagħti lok li 
titħaffef ir-reġistrazzjoni tal-annimali bovini, li jiġu awtomatizzati ċerti kompiti u li tiġi 
żgurata ġestjoni aktar effikaċi tal-merħliet. Għalhekk jeħtieġ li jiġi promoss l-iżvilupp ta’ din 
it-teknoloġija emerġenti. L-adattament tal-leġiżlazzjoni attwali huwa neċessarju, speċjalment 
sabiex l-identifikazzjoni elettronika tiġi rikonoxxuta bħala mezz uffiċjali għall-
identifikazzjoni tal-annimali bovini. Huwa indispensabbli wkoll li tiġi żgurata l-
armonizzazzjoni tal-istandards tekniċi sabiex tiġi evitata l-eventwalità ta' żvilupp bla kontroll 
ta’ dan il-metodu ta’ identifikazzjoni u n-nuqqas ta' interoperabilità bejn il-mekkaniżmi 
nazzjonali. 

Madankollu, minħabba d-diversità kbira tas-sitwazzjoni tat-trobbija Ewropea tal-annimali 
bovini, l-identifikazzjoni elettronika għandha tibqa’ fakultattiva għal dawk li jrabbu l-
annimali, sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma jagħżilx li jimponiha fuq it-territorju tiegħu. 
Ir-rapporteur tappoġġa bis-sħiħ dan l-approċċ li jħeġġeġ lil dawk li jrabbu l-annimali jagħżlu 
din it-teknoloġija u mhux tiġi imposta fuqhom. Peress li l-farms il-kbar u ċerti setturi tat-
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trobbija tal-annimali jafu jkollhom iktar opportunitajiet minn oħrajn biex japplikaw l-
identifikazzjoni elettronika, huma għandhom jitħallew jagħżlu dan il-metodu aktar malajr 
mill-oħrajn. Fil-fatt, permezz ta 'dan ir-Regolament, bl-espansjoni tas-suq tal-apparat 
elettroniku, ir-rapporteur tittama li jkun hemm prezzijiet aktar baxxi u eventwalment dan il-
metodu ta’ identifikazzjoni jsir in-norma, b’konformità mal-iżviluppi attwali madwar id-dinja 
kollha.

Lil hinn mill-proposti tal-Kummissjoni, ir-rapporteur qed titlob li l-informazzjoni għall-
parteċipanti fis-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-annimali minn naħa tingħata 
“mingħajr spejjeż għad-destinatarju” sabiex jiġu protetti l-bdiewa ż-żgħar u parteċipanti oħra 
fis-sistema ta’ identifikazzjoni, u min-naħa l-oħra tkun tista’ “tiġġedded kemm-il darba jkun 
meħtieġ” sabiex jitqiesu l-bidliet fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u l-atti ddelegati u ta’ 
implimentazzjoni li jiġu adottati abbażi ta’ dan ir-regolament. Barra minn hekk, sabiex ma 
jkunx hemm xkiel għall-kummerċ fis-suq intern, ir-rapporteur tqis li l-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri dwar is-soluzzjonijiet adottati fit-territorju ta’ dawk l-Istati 
Membri li għażlu l-identifikazzjoni elettronika obbligatorja. 

2/ is-simplifikazzjoni tat-tikkettjar

Ir-rapporteur tilqa’ r-rieda tal-Kummissjoni li tissimplifika t-tikkettjar taċ-ċanga billi jitħassru 
d-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju. Fil-fatt, dawn id-dispożizzjonijiet 
jirrappreżentaw piż amministrattiv kbir mingħajr vantaġġi suffiċjenti li jagħmlu tajjeb għalih. 
Minkejja dan, ir-rapporteur tikkunsidra li dawn l-aspetti tat-tikkettjar taċ-ċanga huma koperti 
minn leġiżlazzjoni orizzontali u għalhekk is-setgħat f’dan il-qasam m’għandhomx jiġu 
kkonferiti lill-Kummissjoni. Il-leġiżlaturi għandhom ikunu kompletament responsabbli għall-
abbozzar tal-leġiżlazzjoni.

3/ l-aġġornar tas-setgħat tal-Kummissjoni

Ir- rapporteur taqbel li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta ċerti atti ddelegati u ta’ 
implimentazzjoni. Minkejja dan, hija tfakkar li d-delega tas-setgħat tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, u li l-leġiżlaturi għandhom 
jinżammu kompletament infurmati dwar il-preparazzjoni ta’ atti abbażi tar-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000. Fl-aħħar nett, hija titlob lill-Kummissjoni biex, sa mhux aktar tard minn 
ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill rapport u, jekk ikun meħtieġ, proposti xierqa dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u l-bidliet meħtieġa biex jinkiseb jew jinzamm livell ottimu ta' sigurtà alimentari.


