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Emenda     1
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-proposti tal-Kummissjoni 
għandhom jipprovdu għal riforma tal-
politika agrikola komuni, li hija essenzjali 
għall-preservazzjoni ta’ territorji agrikoli 
u rurali Ewropej.

Or. pt

Emenda         2
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra  
r-regolamentazzjoni upstream tas-swieq, 
filwaqt illi tqis l-attività agrikola fid-
diversi territorji tal-UE.

Or. pt

Emenda         3
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Huwa importanti ħafna li jiġi 
rrimedjat il-bilanċ tal-poter fi ħdan il-
katina tal-provvista tal-ikel favur il-
produtturi.

Or. pt

Emenda         4
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 1d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Il-politika kummerċjali tal-UE 
għandha tqis l-attività agrikola fit-
territorji differenti tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 5
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
ix-xierqa waqt ix-xogħol ta' tħejjija 
tagħha, inkluż fuq il-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal 
l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa ta' dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(2) Huwa ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
ix-xierqa fl-istadji kollha tat-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, inkluż fuq il-livell tal-
esperti. Il-parteċipazzjoni pubblika 
għandha tinżamm fil-livell lokali, 
reġjonali, nazzjonali u Ewropew. Il-
Kummissjoni, meta tkun qed tħejji u tfassal 
l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa ta' dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
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Kunsill.

Or. en

Emenda         6
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għandhom jitqiesu l-objettivi 
stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea 
għall-Politika Agrikola Komuni futura fil-
qasam tal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
naturali, tas-sigurtà tal-ikel, tal-attività 
agrikola fl-Ewropa, tal-iżvilupp reġjonali 
bbilanċjat, tal-kompetittività  tal-biedja 
Ewropea u tas-simplifikazzjoni tal-PAK.

Or. pt

Emenda        7
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Il-Politika Agrikola Komuni, kif 
prevista fit-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, trid tippermetti li l-
populazzjoni rurali tgawdi standard tal-
għajxien ġust li huwa komparabbli ma’ 
dak tal-popolazzjoni ġenerali. Dan l-
objettiv għandu jiġi appoġġjat minn 
miżuri li jistabbilizzaw is-suq, sabiex jiġu 
żgurati prezzijiet regolari għall-
produtturi, filwaqt li fl-istess ħin jiġu 
ggarantiti prezzijiet raġonevoli għall-
konsumaturi.
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Or. pt

Emenda        8
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Il-proposta tal-Kummissjoni għandha 
tqis il-kompetittività ta’ ażjendi żgħar u 
ta’ skala medja, żoni b’limitazzjonijiet 
naturali u reġjuni gżejjer, u ċerti prodotti 
vulnerabbli.

Or. pt

Emenda          9
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5d) Huwa ta’ importanza b’mod speċjali 
għall-bdiewa li r-regoli amministrattivi 
għall-implimentazzjoni tal-Politika 
Agrikola Komuni jiġu ssimplifikati, 
mingħajr ma din is-simplifikazzjoni tiġi 
riflessa fi standardizzazzjoni eċċessiva tal-
kriterji li jistgħu jonqsu milli jqisu 
karatteristiċi speċifiċi lokali u reġjonali.

Or. pt

Emenda          10
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent għandha tkun 
disponibbli matul ċerti perjodi tas-sena u 
għandha tkun miftuħa matul dak il-
perjodu jew fuq bażi permanenti jew 
għandha tinfetaħ skont kif ikunu l-
prezzijiet fis-swieq.

(14) Kif ikun xieraq għal kull settur 
konċernat fil-dawl tal-prattika u l-
esperjenza skont OKS preċedenti, is-
sistema ta’ intervent għandha, kull meta l-
attivazzjoni tagħha tkun meħtieġa b’mod 
ċar, tkun disponibbli u miftuħa jew fuq 
bażi permanenti jew għandha tinfetaħ skont 
kif ikunu l-prezzijiet fis-swieq.

Or. pt

Emenda        11
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni tiġi mitluba, meta 
jsiru magħrufa r-riżultati tal-
valutazzjonijiet tal-impatt il-ġodda, li 
taqbel li terġa’ tikkunsidra l-proposta 
tagħha li tneħħi d-diversi  sistemi ta’ 
kwoti u tad-drittijiet ta’ produzzjoni (għaz-
zokkor, il-ħalib u d-drittijiet għat-tħawwil 
tad-dwieli), partikolarment fir-rigward 
taż-żoni żvantaġġjati, speċifikament iż-
żoni muntanjużi.

Or. pt

Emenda         12
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Il-Kummissjoni tiġi mitluba 
tissalvagwardja l-Mekkaniżmi ta’ 
Preferenza Komunitarja u tiffoka fuq il-
mekkaniżmi ta’ intervent u ħżin (pubbliċi 
u privati).

Or. pt

Emenda         13
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni ma jistax iwieġeb 
b’mod adegwat għall-impatt ta’ ftehimiet 
kummerċjali dwar is-settur agrikolu; dan 
ir-rispons u l-allokazzjonijiet 
korrispondenti tal-baġit għandhom jiġu 
ttrasferiti fi ħdan l-ambitu tal-politika 
agrikola komuni u l-baġit rispettiv 
tagħha.

Or. pt

Emenda 14
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-konsum ta’ frott u ħxejjex u ta’ 
prodotti tal-ħalib fost it-tfal għandu jkun 
inkoraġġit, fosthom billi jiżdied b'mod 
permanenti s-sehem ta’ dawk il-prodotti 
fid-dieti tat-tfal fl-istadju meta jkunu 

(25) Il-konsum ta’ frott u ħxejjex u ta’ 
prodotti tal-ħalib fost it-tfal għandu jkun 
inkoraġġit, fosthom billi jiżdied b'mod 
permanenti s-sehem ta’ dawk il-prodotti 
fid-dieti tat-tfal fl-istadju meta jkunu 
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għadhom qed jiżviluppaw id-drawwiet 
tagħhom fil-konsum tal-ikel. Għalhekk 
għandha tiġi promossa l-għajnuna tal-
Unjoni għall-finanzjament jew 
kofinanzjament tal-provvista ta’ prodotti 
bħal dawn lit-tfal fl-istabbilimenti 
edukattivi.

għadhom qed jiżviluppaw id-drawwiet 
tagħhom fil-konsum tal-ikel. Għalhekk 
għandha tiġi promossa l-għajnuna tal-
Unjoni għall-finanzjament jew 
kofinanzjament tal-provvista ta’ prodotti 
bħal dawn lit-tfal fl-istabbilimenti 
edukattivi, filwaqt li fl-istess ħin tiġi 
ffavorita proviżjoni bbażata fuq il-prodotti 
tal-istaġun u dawk ta’ produzzjoni 
b’katina qasira.

Or. it

Emenda 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-finanzjament mill-Unjoni huwa 
meħtieġ biex l-organizzazzjonijiet tal-
operaturi approvati jiġu mħeġġa jfasslu 
programmi ta’ ħidma biex itejbu l-kwalità 
tal-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ tal-ikel. F’dak il-kuntest, dan ir-
Regolament għandu jipprovdi biex l-
għajnuna mill-Unjoni tkun allokata skont 
il-prijoritajiet mogħtijin lill-attivitajiet 
imwettqa fil-programmi ta’ ħidma 
rispettivi. Madankollu, l-attivitajiet 
konċernati għandhom ikunu limitati għal 
dawk l-aktar utli u għandu jiġi introdott il-
kofinanzjament biex titjieb il-kwalità ta’ 
programmi bħal dawn.

(30) Il-finanzjament mill-Unjoni huwa 
meħtieġ biex l-organizzazzjonijiet tal-
operaturi approvati jiġu mħeġġa jfasslu 
programmi ta’ ħidma biex itejbu l-kwalità 
tal-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u taż-
żebbuġ tal-ikel, b’attenzjoni partikolari 
għar-reġjuni fil-pajjiżi fin-Nofsinhar tal-
Unjoni speċjalizzati f’din il-produzzjoni. 
F’dak il-kuntest, dan ir-Regolament 
għandu jipprovdi biex l-għajnuna mill-
Unjoni tkun allokata skont il-prijoritajiet 
mogħtijin lill-attivitajiet imwettqa fil-
programmi ta’ ħidma rispettivi. 
Madankollu, l-attivitajiet konċernati 
għandhom ikunu limitati għal dawk l-aktar 
utli u għandu jiġi introdott il-
kofinanzjament biex titjieb il-kwalità ta’ 
programmi bħal dawn.

Or. fr
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Emenda 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) F’reġjuni fejn l-organizzazzjoni tal-
produzzjoni fis-settur tal-frott u l-ħxejjex 
tkun dgħajfa, għandu jitħalla jsir l-għoti ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali 
addizzjonali. F’każ ta’ Stati Membri li 
jkunu fi żvantaġġ partikolari fir-rigward 
tal-istrutturi, kontribuzzjonijiet bħal dawn 
għandhom jintraddu lura mill-Unjoni.

(37) F’reġjuni fejn l-organizzazzjoni tal-
produzzjoni fis-settur tal-frott u l-ħxejjex 
tkun dgħajfa, b’mod partikolari fir-reġjuni 
muntanjużi, gżejjer kif ukoll ir-reġjuni fl-
Istati tan-Nofsinhar tal-Unjoni, 
partikolarment affettwati minn perikli 
klimatiċi bħal nixfiet, għandu jitħalla jsir l-
għoti ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
nazzjonali addizzjonali. F’każ ta’ Stati 
Membri li jkunu fi żvantaġġ partikolari fir-
rigward tal-istrutturi u li jkunu affettwati 
mill-kriżi ekonomika u soċjali attwali, 
kontribuzzjonijiet bħal dawn għandhom 
jintraddu lura mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) It-trobbija tan-naħal hija 
kkaratterizzata mid-diversità fil-
kundizzjonijiet u rendimenti tal-
produzzjoni u mill-mod kif huma mxerrdin 
l-operaturi ekonomiċi u l-varjetà tagħhom, 
kemm fl-istadju tal-produzzjoni kif ukoll 
f’dak tal-kummerċjalizzazzjoni. Barra 
minn hekk, minħabba t-tixrid tal-varroasi 
f’diversi Stati Membri fis-snin reċenti u l-
problemi li dik il-marda tikkawża lill-
produzzjoni tal-għasel, tibqa’ meħtieġa 
azzjoni mill-Unjoni minħabba li l-varroasi 
ma tistax tinqered kompletament u 

(44) It-trobbija tan-naħal hija 
kkaratterizzata mid-diversità fil-
kundizzjonijiet u rendimenti tal-
produzzjoni u mill-mod kif huma mxerrdin 
l-operaturi ekonomiċi u l-varjetà tagħhom, 
kemm fl-istadju tal-produzzjoni kif ukoll 
f’dak tal-kummerċjalizzazzjoni. Barra 
minn hekk, minħabba t-tixrid tal-varroasi 
f’diversi Stati Membri fis-snin reċenti u l-
problemi li dik il-marda tikkawża lill-
produzzjoni tal-għasel, tibqa’ meħtieġa 
azzjoni mill-Unjoni minħabba li l-varroasi 
ma tistax tinqered kompletament u 
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għandha tiġi ttrattata bi prodotti approvati. 
Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi u biex 
jitjiebu l-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura fl-Unjoni, kull tliet snin 
għandhom jiġu mfassla programmi 
nazzjonali għas-settur bil-għan li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-produzzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura. Dawk il-programmi nazzjonali 
għandhom ikunu ffinanzjati parzjalment 
mill-Unjoni.

għandha tiġi ttrattata bi prodotti approvati. 
Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi u biex 
jitjiebu l-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura fl-Unjoni, kull tliet snin 
għandhom jiġu mfassla programmi 
nazzjonali għas-settur bil-għan li jitjiebu l-
kundizzjonijiet ġenerali għall-produzzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
apikultura. Dawk il-programmi nazzjonali 
għandhom ikunu ffinanzjati parzjalment 
mill-Unjoni.

Or. fr

Emenda 18
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48 a) Waħda mill-miżuri ewlenin 
eliġibbli għall-programmi ta’ appoġġ 
nazzjonali għandha tkun il-promozzjoni u 
l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti 
agrikoli fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 19
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Meqjus l-interess tal-konsumaturi li 
jirċievu informazzjoni dwar prodotti li tkun 
adegwata u trasparenti, għandu jkun 
possibbli li jiġi identifikat il-post tal-biedja,

(54) Meqjus l-interess tal-konsumaturi li 
jirċievu informazzjoni dwar prodotti li tkun 
adegwata u trasparenti, għandu jkun 
possibbli li jiġi identifikat il-post tal-biedja,
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bl-aproċċ ta’ każ b’każ fil-livell ġeografiku
xieraq, waqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
xi setturi, partikolarment fir-rigward ta’ 
prodotti agrikoli pproċessati.

bl-approċċ ta’ każ b’każ fil-livell 
ġeografiku adatt filwaqt li jkun
ikkunsidrat l-impatt li informazzjoni 
mhux kompleta jew korretta jista’ jkollha 
fuq is-settur ekonomiku-produttiv tat-
territorju msemmi u waqt li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet ta’ xi setturi fuq livell 
reġjonali, partikolarment fir-rigward ta’ 
prodotti agrikoli pproċessati.

Or. it

Emenda 20
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84 a) Sabiex jiġu kkunsidrati l-
ispeċifiċitajiet tas-settur taz-zokkor, il-
Kummissjoni għandha tiżgura bilanċ ġust 
ta’ drittijiet u obbligi bejn il-produtturi 
fis-settur taz-zokkor tal-Unjoni sabiex il-
partijiet interessati kollha jiġu pprovduti 
b’kundizzjonijiet ta' aċċess ekwi għall-
materja prima.

Or. en

Emenda 21
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 84a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84 a) Sabiex il-produtturi tal-pitravi 
jkunu jistgħu jlestu l-adattament tagħhom 
għar-riforma wiesgħa mwettqa fis-settur 
taz-zokkor fl-2006 u jkomplu l-isforzi li 
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ġew implimentati minn dak iż-żmien 
sabiex isiru kompetittivi, verżjoni riveduta 
tas-sistema ta’ kwoti attwali għandha tiġi 
estiża sal-aħħar tas-sena tas-suq 2019-
2020, jekk il-kwoti ma jintemmux fl-2015 
kif ippjanat. Is-sistema riveduta għandha 
tippermetti li l-Istati Membri kollha, li 
jixtiequ jagħmlu dan, japprofittaw mill-
kwoti taz-zokkor. L-appoġġ tal-Unjoni 
għandu jkun immirat lejn l-espansjoni 
tal-industrija taz-zokkor fl-Unjoni u 
għandha tingħata assistenza għall-ispejjeż 
tal-bidu tal-ipproċessar taz-zokkor fl-Istati 
Membri. Madankollu, in-numru kbir ta’ 
tensjonijiet rikorrenti osservati fis-suq 
Ewropew taz-zokkor jitlob mekkaniżmu li, 
sakemm ikun hemm bżonn, 
awtomatikament jerġa’ jistabbilixxi iz-
zokkor barra mill-kwota bħala zokkor tal-
kwota, b’hekk ikun possibbli li jinżamm 
il-bilanċ strutturali ta’ dan is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara r-riformi taz-zokkor f’dawn l-aħħar għaxar snin, issa hemm fis-seħħ sistema ta’ kwoti 
skaduta li ma taħsibx għall-ħtiġijiet tas-suq taz-zokkor tal-UE.  L-Ewropa issa hija dipendenti 
fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi f’dak li huwa settur strateġikament importanti, li 
huwa l-bażi ta’ spettru wiesa’ tas-settur tal-ikel.

Emenda 22
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista 
u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki. L-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jwettqu rwol importanti billi 
jippermettu djalogu bejn operaturi fil-

(85) L-organizzazzjonijiet ta’ produtturi u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jwettqu 
rwoli utli fil-konċentrazzjoni tal-provvista 
u fil-promozzjoni tal-aħjar prattiki.
Jirrikonoxxi li l-isforzi għandhom 
jissaħħu sabiex il-pożizzjoni tal-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi f’diversi 
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katina ta’ provvista, u fil-promozzjoni tal-
aħjar prattiki u tat-trasparenza tas-suq. Ir-
regoli eżistenti dwar id-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
UE fis-setturi kollha.

Stati Membri tissaħħaħ aktar. L-
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
jistgħu jwettqu rwol importanti billi 
jippermettu djalogu bejn operaturi fil-
katina ta’ provvista, u fil-promozzjoni tal-
aħjar prattiki u tat-trasparenza tas-suq. Ir-
regoli eżistenti dwar id-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom li jkopru ċerti setturi għandhom, 
għalhekk, jiġu armonizzati, razzjonalizzati 
u estiżi biex jipprovdu għal rikonoxximent 
fuq talba skont statuti stabbiliti fid-dritt tal-
UE fis-setturi kollha.

Or. en

Emenda         23
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 91a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(91a) Sabiex il-produtturi jkunu jistgħu 
jiżguraw sehem ġust tad-dħul distribwit 
matul il-katina tal-provvista tal-ikel, il-
politiki tal-Unjoni jeħtieġ li jkopru wkoll 
ir-relazzjonijiet kuntrattwali stabbiliti bejn 
il-produtturi u l-proċessuri u l-istadju tad-
distribuzzjoni, li jinkludu r-relazzjonijiet 
kuntrattwali kollha tal-katina fi ħdan 
approċċ komprensiv sabiex it-tqassim ġust 
isir objettiv li jista’ jinkiseb.

Or. pt

Emenda          24
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 146
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(146) Skont ir-Regolament (UE) Nru 
[COM(2010)799], diversi miżuri settorjali, 
inklużi dwar kwoti tal-ħalib, kwoti taz-
zokkor u miżuri oħra dwar iz-zokkor u r-
restrizzjonijiet dwar it-tħawwil ta’ dwieli, 
kif ukoll ċerti għajnuniet mill-Istat, 
għandhom jiskadu wara perjodu 
raġonevoli wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. Wara t-tħassir tar-
Regolament (UE) Nru [COM(2010)799], 
id-dispożizzjonijiet rilevanti għandhom 
ikomplu japplikaw sat-tmiem tal-iskemi 
konċernati.

(146) It-tneħħija ta’ diversi sistemi ta’
kwoti u tad-drittijiet ta’ produzzjoni 
(zokkor, ħalib, u d-drittijiet għat-tħawwil 
tad-dwieli) jeħtieġ li tiġi vvalutata fid-
dettall, filwaqt illi titqies is-sitwazzjoni 
speċifika li tinkiseb f’kull wieħed mis-
setturi kkonċernati u l-impatt tagħha fi 
ħdan l-Unjoni f’termini settorjali u 
territorjali.

Or. pt

Emenda         25
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed
(kemm qabel kif ukoll wara t-tneħħija tal-
kwoti tal-ħalib) biex jitħalla li jkollhom 
effett sħiħ. Madankollu, minħabba n-natura 
tagħhom ta’ effett fit-tul, huma għandhom, 
xorta waħda, ikunu ta’ natura temporanja, 
u jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 

(149) Fir-rigward ta’ relazzjonijiet 
kuntrattwali fis-setturi tal-ħalib u ta’ 
prodotti tal-ħalib, il-miżuri stabbiliti f’dan 
ir-Regolament huma ġustifikati fiċ-
ċirkostanzi ekonomiċi kurrenti tas-suq tal-
ħalib u tal-prodotti tiegħu u fl-istruttura tal-
katina ta’ provvista. Għandhom, għalhekk, 
jiġu applikati għal żmien twil biżżejjed 
biex jitħalla li jkollhom effett sħiħ. 
Madankollu, minħabba n-natura tagħhom 
ta’ effett fit-tul, huma għandhom, xorta 
waħda, ikunu ta’ natura temporanja, u 
jkunu suġġetti għal reviżjoni. Il-
Kummissjoni għandha taddotta rapporti 
dwar l-iżvilupp tas-suq tal-ħalib, li jkopru 
b’mod partikolari l-inċentivi potenzjali 
biex il-bdiewa jiġu mħeġġa jidħlu fi 
ftehimiet ta’ produzzjoni konġunta, li 
għandhom jiġu sottomessi sat-30 ta’ Ġunju 
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għandhom jiġu sottomessi sat-30 ta’ Ġunju 
2014 u sal-31 ta’ Diċembru 2018 
rispettivament,

2014 u sal-31 ta’ Diċembru 2018 
rispettivament,

Or. pt

Emenda 26
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
"avvenimenti klimatiċi avversi" għandha 
tfisser kundizzjonijiet severi tat-temp, bħal 
ġlata, borra, silġ, xita jew nixfa, li jeqirdu 
jew li jnaqqsu l-produzzjoni globali jew il-
produzzjoni ta’ għalla agrikola partikolari 
b’aktar minn 30 % meta mqabbel mal-
produzzjoni medja annwali ta’ bidwi 
partikolari. Il-produzzjoni annwali medja 
għandha tiġi kkalkulata abbażi tal-
perjodu tat-tliet snin preċedenti jew abbażi 
tal-medja ta’ tliet snin li tkun ibbażata fuq 
il-perjodu tal-ħames snin preċedenti, 
esklużi l-aktar valur għoli u l-aktar valur 
baxx.

Or. en

Emenda 27
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taz-
żebbuġ tal-ikel;
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Or. it

Emenda 28
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum; a) qamħ komuni u durum, xgħir u 
qamħirrum;

Or. it

Emenda 29
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) qamħ komuni, xgħir u qamħirrum, mill-
1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Mejju;

a) qamħ komuni u durum, xgħir u 
qamħirrum, mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ 
Mejju;

Or. it

Emenda 30
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal 
xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa
(inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta’ ross 

b) jista’ jinfetaħ mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għal
qamħ durum, xgħir, qamħirrum, u ross 
għadu fil-ħliefa (inklużi varjetajiet jew tipi 
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għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-
suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2);

speċifiċi ta’ ross għadu fil-ħliefa), jekk is-
sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha hekk. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2)

Or. it

Emenda 31
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għal xgħir, qamħirrum, ross għadu fil-
ħliefa u laħam taċ-ċanga u l-vitella.

b) għal qamħ durum, xgħir, qamħirrum, 
ross għadu fil-ħliefa u laħam taċ-ċanga u
vitella.

Or. it

Emenda 32
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160,
fejn ikun meħtieġ biex tipprovdi għat-
trasparenza tas-suq biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom hija tkun tista’ 
tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal ħażna 
privata għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 16, billi tqis il-prezzijiet medji 
tas-suq tal-Unjoni rreġistrati u l-prezzijiet 
ta’ referenza għall-prodotti konċernati 
jew il-ħtieġa li twieġeb għal sitwazzjoni 
partikolarment diffiċli tas-suq jew għal 
żviluppi ekonomiċi fis-settur fi Stat 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160, 
biex testendi l-iskema mandatorja attwali 
ta’ allokazzjoni awtomatika ta’ għajnuna 
għal ħażna privata għall-prodotti tal-ħalib 
għall-prodotti kollha agrikoli elenkati fl-
Artikolu 16.
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Membru wieħed jew aktar.

Or. en

Emenda 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160, 
fejn ikun meħtieġ biex tipprovdi għat-
trasparenza tas-suq biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom hija tkun tista’ 
tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal ħażna 
privata għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 16, billi tqis il-prezzijiet medji 
tas-suq tal-Unjoni rreġistrati u l-prezzijiet 
ta’ referenza għall-prodotti konċernati jew 
il-ħtieġa li twieġeb għal sitwazzjoni 
partikolarment diffiċli tas-suq jew għal 
żviluppi ekonomiċi fis-settur fi Stat 
Membru wieħed jew aktar.

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160, 
fejn ikun meħtieġ biex tipprovdi għat-
trasparenza tas-suq biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li bihom hija tkun tista’ 
tiddeċiedi li tagħti għajnuna għal ħażna 
privata għall-prodotti elenkati fl-
Artikolu 16, billi tqis il-prezzijiet medji 
tas-suq tal-Unjoni rreġistrati u l-prezzijiet 
ta’ referenza għall-prodotti konċernati jew 
il-ħtieġa li twieġeb għal sitwazzjoni 
partikolarment diffiċli tas-suq jew għal 
żviluppi u sitwazzjonijiet ekonomiċi
diffiċli u vinkolanti fis-settur u li jolqtu 
b’mod sinifikanti l-produzzjoni u l-
kummerċalizzazzjoni fir-reġjunu tal-UE,
fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Or. fr

Emenda 34
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li tagħti 
għajnuna għal ħażna privata għall-
prodotti elenkati fl-Artikolu 16, filwaqt li 

imħassar
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jitqiesu l-kundizzjonijiet msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu . Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 35
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni jew permezz ta’ 
proċeduri tal-offerti, tiffissa bil-quddiem 
l-għajnuna għal ħażna privata pprovduta 
fl-Artikolu 16. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

imħassar

Or. en

Emenda 36
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tirrestrinġi l-għoti 
ta’ għajnuna għal ħażna privata jew 
tiffissa l-għajnuna għal ħażna privata 
għal kull Stat Membru jew reġjun ta’ Stat 
Membru abbażi tal-prezzijiet medji tas-
suq irreġistrati. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

imħassar
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skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2).

Or. en

Emenda 37
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkunu qed ifasslu l-istrateġiji 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu lista ta’ prodotti mis-setturi tal-
frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, u tal-banana li għandhom 
ikunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Madankollu, din il-lista 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi minn 
miżuri adottati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont il-punt (a) tal-
Artikolu 22(2) (a). L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu l-prodotti tagħhom 
abbażi ta’ kriterji oġġettivi li jistgħu 
jinkludu l-istaġjonalità, id-disponibbiltà
tal-prodott jew l-aspetti ta’ tħassib dwar l-
ambjent. F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu preferenza lil prodotti li 
joriġinaw fl-Unjoni.

3. Meta jkunu qed ifasslu l-istrateġiji 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu lista ta’ prodotti mis-setturi tal-
frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex 
ipproċessati, u tal-banana li għandhom 
ikunu eliġibbli skont l-iskemi rispettivi 
tagħhom. Madankollu, din il-lista 
m’għandhiex tinkludi prodotti esklużi minn 
miżuri adottati mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont il-punt (a) tal-
Artikolu 22(2)(a). L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu l-prodotti tagħhom 
abbażi ta’ kriterji oġġettivi li jinkludu l-
istaġjonalità u d-disponibbiltà tal-prodott 
u jistgħu jinkludu l-aspetti ta’ tħassib dwar 
l-ambjent. F’dan ir-rigward, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu preferenza lil 
prodotti li joriġinaw fl-Unjoni filwaqt li 
jiggarantixxu li mqarr 50% tal-prodotti 
jiġu minn postijiet lokali jew għallanqas 
sa 180 Km mill-post ta’ mnejn jingħata.

Or. it

Emenda          38
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 50 % f’reġjuni inqas żviluppati; (a) 60 % f’reġjuni inqas żviluppati;

Or. pt

Emenda         39
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 40 % f’reġjuni li mhumiex reġjuni 
inqas żviluppati;

(b) 50 % f’reġjuni li mhumiex reġjuni 
inqas żviluppati;

Or. pt

Emenda         40
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 75 % fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat;

(c) 85 % fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat;

Or. pt

Emenda         41
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 65 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif (d) 75 % fil-gżejjer minuri tal-Eġew kif 
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iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1405/2006.

iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1405/2006.

Or. pt

Emenda 42
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 101a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 101a
Allokazzjoni ta’ kwoti

1. Il-kwoti attwali għall-produzzjoni ta’ 
zokkor, isoglukożju u ġulepp tal-inulina 
fil-livell nazzjonali jew reġjonali huma 
stabbiliti fl-Anness IIIb. Verżjoni riveduta 
tas-sistema ta’ kwoti attwali għandha tiġi 
estiża sal-aħħar tas-sena tas-suq 2019-
2020, jekk il-kwoti ma jintemmux fl-2015 
kif ippjanat. Is-sistema riveduta għandha 
tippermetti biex l-Istati Membri kollha, li 
jixtiequ jagħmlu dan, japprofittaw mill-
kwoti taz-zokkor. L-appoġġ tal-Unjoni 
għandu jkun immirat lejn l-espansjoni 
tal-industrija taz-zokkor fl-Unjoni u l-
assistenza għandha tingħata għall-ispejjeż 
tal-bidu tal-ipproċessar taz-zokkor fl-Istati
Membri.
2. L-Istati Membri għandhom jallokaw 
kwota għal kull impriża li tipproduċi 
zokkor, isoglukożju jew ġulepp tal-inulina 
li hija stabbilita fit-territorju tagħha u 
approvata skont l-Artikolu 101i.
3. Fil-każ ta’ allokazzjoni ta’ kwoti lil 
impriża taz-zokkor li għandha aktar minn 
unità waħda tal-produzzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri li 
huma jqisu bħala meħtieġa sabiex jitqiesu 
kif dovut l-interessi ta’ dawk li jkabbru l-
pitravi u l-kannamieli.
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Or. en

Emenda         43
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti 2 – titolu 2 – kapitolu 2 – taqsima 1A (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tar-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-
impatt previsti għall-31 ta’ Diċembru   
2012 dwar it-tmiem tal-iskema tal-kwoti 
tal-ħalib u t-tneħħija tad-drittijiet tat-
tħawwil tad-dwieli fil-vitikultura, il-
Kummissjoni għandha tressaq, qabel it-
30 ta’ Ġunju 2013, proposta b’rabta mas-
segwitu jew ir-reviżjoni tal-proċeduri li 
għandhom l-għan li jtemmu l-kwoti u d-
drittijiet ta’ tħawwil għas-setturi tal-ħalib, 
tal-vitikultura u tal-pitravi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Diversi rapporti ta’ esperti jissuġġerixxu li t-tneħħija tad-drittijiet tat-tħawwil (Studju tal-
impatt dwar ir-rilassament ta’ drittijiet tat-tħawwil fis-settur tal-inbid, AREV-MOISA, Marzu 
2012) u kwoti huma sinonimi mal-konċentrazzjoni tal-produzzjoni f’ċerti reġjuni, li tinvolvi 
effetti ekonomiċi, territorjali u ambjentali li jkunu ġew ivvalutati b’mod mhux korrett mill-
Kummissjoni.

Emenda         44
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Trasferimenti temporanji
1. Sal-aħħar ta’ kull perjodu ta’ tnax-il 
xahar, l-Istati Membri għandhom 
jawtorizzaw, għall-perjodu kkonċernat, 
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kwalunkwe trasferiment temporanzju ta’ 
parti mill-kwoti individwali li l-produtturi 
li huma intitolati għalihom ma għandhom 
ebda intenzjoni li jużaw. L-Istati Membri 
jistgħu jirregolaw operazzjonijiet ta’ 
trasferiment skont il-kategoriji ta’ 
produtturi jew strutturi tal-produzzjoni 
tal-ħalib ikkonċernati, jistgħu 
jillimitawhom għal-livell tax-xerrej jew fi 
ħdan reġjuni, jawtorizzaw trasferimenti 
kompleti fil-każijiet imsemmija fil-
paragrafu 3 tal-Artikolu 105h, u 
jiddeterminaw sa liema punt it-trasferitur 
jista' jirrepeti operazzjonijiet ta’ 
trasferiment.
2. Kwalunkwe Stat Membru jista’ 
jiddeċiedi li ma jimplimentax il-paragrafu 
1 abbażi ta’ waħda jew iż-żewġ kriterji li 
ġejjin:
(a) il-ħtieġa li jiġu ffaċilitati bidliet u 
aġġustamenti strutturali;
(b) ħtiġijiet amministrattivi prevalenti.

Or. pt

Emenda         45
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ej (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ej) Approvazzjoni
L-istatus ta’ xerrej għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni minn qabel mill-Istat 
Membru abbażi tal-kriterji li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 160.
Il-kondizzjonijiet li għandhom ikunu 
sodisfatti u l-informazzjoni li għandha 
tingħata mill-produtturi fil-każ ta' bejgħ 
dirett għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti 
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implimentattivi skont l-Artikolu 162(2).

Or. pt

Emenda         46
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ek (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ek) Imposta għall-produzzjoni żejda fuq 
il-bejgħ dirett
1. Fil-każ ta' bejgħ dirett, il-kontribut ta' 
kull produttur għall-ħlas tal-imposta 
għall-produzzjoni żejda għandu jkun 
stabbilit minn deċiżjoni tal-Istat Membru, 
wara li kwalunkwe parti mhux użata tal-
kwota nazzjonali allokata għall-bejgħ 
dirett tkun ġiet jew ma tkunx ġiet 
riallokata, fil-livell territorjali xieraq jew 
f'livell nazzjonali.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-bażi tal-kalkolu tal-
kontribut tal-produttur għall-imposta 
għall-produzzjoni żejda dovuta fuq il-
kwantità totali ta’ ħalib mibjugħ, trasferit 
jew użat għall-manifattura ta’ prodotti tal-
ħalib mibjugħa jew trasferiti permezz ta’ 
kriterji stabbiliti mill-Kummissjoni  
permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 160.
3. Ma għandha titqies l-ebda korrezzjoni 
marbuta mal-kontenut tax-xaħam għall-
fini tat-tfassil tad-dikjarazzjoni definittiva 
dwar l-imposta għall-produzzjoni żejda.
4. Permezz ta’ atti implimentattivi skont l-
Artikolu 105v, il-Kummissjoni għandha 
tiddetermina kif u meta l-imposta għall-
produzzjoni żejda għandha  titħallas lill-
korp rilevanti tal-Istat Membru.

Or. pt
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Emenda          47
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt el (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(el) Ammonti mħallsa f'eċċess jew mhux 
imħallsa
1. Meta, fil-każ ta' kunsinni jew bejgħ 
dirett, l-imposta għaż-żejjed tkun trid 
titħallas u l-kontribut miġbur mill-
produtturi hu akbar minn dik l-imposta, l-
Istat Membru jista’:
(a) juża’ l-eċċess kollu jew parti minnu 
sabiex jiffinanzja l-miżuri  msemmija fil-
paragrafu 1a  tal-Artikolu 105k, u/jew
(b) iqassmu mill-ġdid parzjalment jew 
totalment lill-produtturi li:
– jaqgħu taħt kategoriji prijoritarji 
stabbiliti mill-Istat Membru abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u f'perjodu li għandu 
jkun stabbilit mill-Kummissjoni, jew  
– huma affettwati minn sitwazzjoni 
eċċezzjonali li tirriżulta minn regola 
nazzjonali mhux konnessa mas-sistema 
tal-kwota għall-ħalib jew prodotti oħra 
tal-ħalib stabbilita minn dan il-Kapitolu.
2. Meta hu stabbilit li ma għandha 
titħallas l-ebda imposta għall-produzzjoni 
żejda, kwalunkwe pagament bil-quddiem 
miġbur minn xerrejja jew mill-Istat 
Membru għandu jkun rimborżat mhux 
aktar tard mill-aħħar tal-perjodu ta' tnax-
il xahar li jmiss.
3. Meta xerrej ma jirrispettax l-obbligu li 
jiġbor il-kontribut tal-produtturi għall-
imposta għall-produzzjoni żejda skont l-
Artikolu 105(q), l-Istat Membru jista’ 
jiġbor ammonti mhux imħallsa 
direttament mill-produttur, mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe penalità li 
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hu jista’ jimponi fuq ix-xerrej 
inadempjenti.
4. Meta produttur jew xerrej jonqos milli 
jirrispetta l-limitu ta’ żmien għall-ħlas, l-
interessi fuq l-arretrati li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni permezz 
ta’ atti implimentattivi skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2), 
għandhom jitħallsu lill-Istat Membru.

Or. pt

Emenda         48
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt em (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(em) Setgħat ddelegati
Sabiex jiġi żgurat li s-sistema tal-kwoti 
tal-ħalib tissodisfa l-objettivi tagħha, 
partikolarment f’termini tal-kalkolu u l-
użu effiċjenti ta’ kwoti individwali, u l-
ġbir u l-użu tal-imposta għall-produzzjoni 
żejda, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 42, tadotta 
regoli dwar:
(a) il-konverżjoni temporanja u definittiva 
ta’ kwoti;
(b) l-użu ta’ kwoti mhux użati;
(c) il-limitu tal-fattur ta' korrezzjoni tal-
kontenut tax-xaħam;
(d) l-obbligu tal-produttur li jikkunsinnja 
lil xerrej awtorizzat;
(e) il-kriterji għall-awtorizzazzjoni ta’ 
xerrejja mill-Istati Membri;
(f) il-kriterji oġġettivi għad-distribuzzjoni 
mill-ġdid tal-imposta għall-qbiż tal-kwota;
(g) tibdiliet fid-definizzjoni ta’ ‘bejgħ 
dirett’, filwaqt illi titqies id-definizzjoni ta’  
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‘kunsinni’ stabbilita f’paragrafu f tal-
Artikolu 105a. 

Or. pt

Emenda            49
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt en (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(en) Setgħat implimentattivi
Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti implimentattivi adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), regoli dwar:
(a) il-konverżjoni definittiva u d-diviżjoni 
ta’ kwoti nazzjonali bejn kunsinni u bejgħ 
dirett, wara notifika mill-Istati Membri;
(b) id-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-
kontenut tax-xaħam għal kwoti 
individwali u l-koeffiċjent ta’ korrezzjoni 
tax-xaħam;
(c) id-determinazzjoni ta’ ekwivalenti tal-
ħalib mill-Istati Membri;
(d) il-proċedura u l-limitu taż-żmien 
għall-applikazzjoni tal-ħlas tal-imposta 
għall-produzzjoni żejda, u d-distribuzzjoni 
mill-ġdid, it-tnaqqis jew l-antiċipazzjoni 
tal-imposta;
(e) l-applikazzjoni tal-imgħax fil-każ ta’ 
ħlas tard;
(f) informazzjoni lill-produtturi dwar 
definizzjonijiet ġodda, notifika ta’ kwoti 
individwali u l-imposta għall-produzzjoni 
żejda;
(g) komunikazzjoni u informazzjoni dwar 
talbiet u ftehimiet relatati mal-imposta 
addizzjonali fuq is-settur;
(h) l-istabbiliment ta’ mudell għad-
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dikjarazzjonijiet ta' kunsinna u ta' bejgħ 
dirett;
(i) dikjarazzjonijiet li jridu jsiru, rekords li 
jridu jinżammu u informazzjoni li trid tiġi 
kkomunikata lix-xerrejja mill-produtturi;
(j) kontrolli fuq kunsinni u bejgħ dirett.

Or. pt

Emenda        50
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Trasferimenti ta’ kwoti flimkien mal-
art
1. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
trasferiti mal-azjenda lill-produtturi li 
jeħduha meta din tinbiegħ, tinkera, tkun 
trasferita b'wirt attwali jew antiċipat jew 
kwalunkwe mezz ieħor li jinvolvi effetti 
legali komparabbli għall-produtturi, skont 
ir-regoli dettaljati li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri, filwaqt illi 
jitqiesu ż-żoni użati għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ħalib jew kriterji oġġettivi 
oħra u, fejn applikabbli, ta' kwalunkwe 
ftehim bejn il-partijiet. Il-parti tal-kwota 
li, fejn applikabbli, ma ġietx trasferita 
mal-azjenda għandha tiżdied mar-riżerva 
nazzjonali.
2. Fejn kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skont il-paragrafu 1 permezz ta' 
kirjiet rurali jew permezz ta' mezzi oħrajn 
li jinvolvu effetti legali komparabbli, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u bil-ħsieb li jiżguraw 
li l-kwoti jkunu attribwiti biss lill-
produtturi, li l-kwota ma tkunx trasferita 
mal-azjenda.



AM\913428MT.doc 31/54 PE496.469v01-00

MT

3. Meta l-art tkun trasferita lill-
awtoritajiet pubbliċi u/jew għal użu ta' 
interess pubbliku, jew fejn it-trasferiment 
iseħħ għal finijiet mhux agrikoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex ikunu protetti l-
interessi leġittimi tal-partijiet, u b'mod 
partikolari li l-produtturi li qed iċedu tali 
art huma f'pożizzjoni li jkomplu l-
produzzjoni tal-ħalib jekk jixtiequ 
jagħmlu dan.
4. Fejn m'hemmx ftehim bejn il-partijiet, 
fil-każ ta' kirjiet li waslu sabiex jiskadu 
mingħajr l-ebda possibbiltà ta' tiġdid fuq 
termini simili, jew f'sitwazzjonijiet li 
jinvolvu effetti legali komparabbli, il-
kwoti individwali in kwistjoni għandhom
ikunu trasferiti fis-sħiħ jew f'parti lill-
produttur li jkun qed jeħodhom, skont id-
dispożizzjonijiet adottati mill-Istati 
Membri, filwaqt illi jitqiesu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet.

Or. pt

Emenda         51
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) Miżuri speċjali ta' trasferiment
1.  Bil-ħsieb tar-ristrutturazzjoni b'suċċess 
tal-produzzjoni tal-ħalib jew tat-titjib tal-
ambjent, l-Istati Membri jistgħu, skont 
regoli dettaljati li huma għandhom 
jistabbilixxu, filwaqt illi jqisu l-interessi 
leġittimi tal-partijiet konċernati:
(a) jagħtu kumpens f'pagament wieħed 
annwali jew aktar lill-produtturi li 
jintrabtu li jabbandunaw b'mod 
permanenti l-produzzjoni kollha tal-ħalib 
tagħhom jew parti minnha u jpoġġu l-
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kwoti individwali hekk rilaxxati fir-riżerva 
nazzjonali;
(b) jiddeterminaw abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi l-kondizzjonijiet li fuqhom il-
produtturi jistgħu jiksbu, bi ħlas, fil-bidu 
ta’ perjodu ta’ tnax-il xahar, ir-
riallokazzjoni mill-awtorità kompetenti 
jew minn korp maħtur minn dik l-awtorità 
ta’ kwoti individwali rilaxxati 
definittivament fl-aħħar tal-perjodu ta’ 
tnax-il xahar preċedenti minn produtturi 
oħrajn b'kumpens f'pagament wieħed 
annwali jew aktar ekwivalenti għall-
pagament imsemmi hawn fuq;
(c) jiċċentralizzaw u jissorveljaw 
trasferimenti ta’ kwoti mingħajr art;
(d) jipprovdu, fil-każ ta’ art trasferita bil-
ħsieb li jittejjeb l-ambjent, sabiex il-kwota 
individwali konċernata tkun allokata għal 
produttur li qed jagħti l-art iżda li jixtieq 
ikompli l-produzzjoni tal-ħalib;
(e) jiddeterminaw, abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi, ir-reġjuni jew iż-żoni ta’ ġbir li 
fihom hu awtorizzat it-trasferiment 
permanenti ta’ kwoti mingħajr it-
trasferiment tal-art korrispondenti, bil-
għan li titjieb l-istruttura tal-produzzjoni 
tal-ħalib;
(f)  jawtorizzaw, b’applikazzjoni minn 
produttur lill-awtorità kompetenti jew 
korp maħtur minn dik l-awtorità, it-
trasferiment definittiv ta’ kwoti mingħajr 
it-trasferiment tal-art korrispondenti, jew 
viċiversa, bil-ħsieb li titjieb l-istruttura tal-
produzzjoni tal-ħalib fil-livell tal-azjenda 
jew sabiex tkun permessa l-
estensifikazzjoni tal-produzzjoni.
2. Il-paragrafu 1 jista’ jiġi implimentat 
f'livell nazzjonali, fil-livell territorjali 
xieraq jew f'żoni ta' ġbir speċifiċi.

Or. pt
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Emenda          52
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ed (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) Żamma ta' kwoti 
1. F'każ ta' trasferimenti kif imsemmi fl-
Artikoli 105j u 105k l-Istati Membri 
jistgħu, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, 
iżommu parti mill-kwoti individwali għar-
riżerva nazzjonali tagħhom.
2.  Fejn kwoti ġew trasferiti jew huma 
trasferiti skont l-Artikoli 105j u 105k 
flimkien jew mingħajr l-art 
korrispondenti permezz ta' kirjiet rurali 
jew permezz ta’ mezzi oħrajn li jinvolvu 
effetti legali komparabbli, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' kriterji 
oġġettivi u bil-għan li jiżguraw li l-kwoti 
jkunu attribwiti biss lill-produtturi, jekk u 
taħt liema kondizzjonijiet il-kwota 
trasferita jew parti minnha għandhiex 
tmur lura fir-riżerva nazzjonali.

Or. pt

Emenda          53
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ee (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ee) Għajnuna għall-akkwist ta' kwoti
L-ebda assistenza finanzjarja marbuta 
direttament mal-akkwist ta’ kwoti ma 
tista’ tingħata minn kwalunkwe awtorità 
pubblika għall-bejgħ, it-trasferiment jew 
l-allokazzjoni ta’ kwoti taħt din it-
Taqsima.
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Or. pt

Emenda          54
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ef (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ef) Imposta għall-produzzjoni żejda fil-
każ ta’ kwota maqbuża
1. Għandha titħallas imposta fuq il-
produzzjoni żejda ta’ ħalib u prodotti oħra 
ta’ ħalib ikkumerċjalizzati li jaqbżu l-
kwoti nazzjonali skont l-Artikoli 105(a) sa 
105(m). L-imposta għandha tkun EUR 
27.83 kull 100 kilogramma ta’ ħalib.
2. L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli lejn il-Komunità għall-
imposta għall-produzzjoni żejda li 
tirriżulta mill-kwantitajiet maqbużin tal-
kwota nazzjonali, iddeterminata 
nazzjonalment u separatament għal 
kunsinni u bejgħ dirett, u bejn is-
16 ta’ Ottubru u t-30 ta’ Novembru wara 
l-perjodu ta’ 12-il xahar ikkonċernat, 
għandhom iħallsuha 99 % tal-ammont 
dovut, lill-FAEG.
3. Jekk l-imposta għall-produzzjoni żejda 
prevista fil-paragrafu 1 ma tħallsitx qabel 
id-data dovuta u wara konsultazzjoni tal-
Kumitat tal-Fondi Agrikoli, il-
Kummissjoni għandha tnaqqas somma 
ekwivalenti għall-imposta għall-
produzzjoni żejda mhux imħallsa mill-
pagamenti ta’ kull xahar skont it-tifsira 
tal-Artikoli XXX tar-Regolament (KE) 
XXX (‘Ir-Regolament Orizzontali’). Qabel 
ma tieħu d-deċiżjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha  twissi lill-Istat 
Membru konċernat, li għandu jgħarraf il-
pożizzjoni tiegħu fi żmien ġimgħa. L-
Artikolu  XXX tar-Regolament (KE) Nru 
XXX (‘Ir-Regolament Orizzontali’) ma 
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għandux japplika.
4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti implimentattivi adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), regoli dwar dan li ġej:

Or. pt

Emenda         55
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt eg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eg) Kontribut tal-produtturi għall-
imposta għall-produzzjoni żejda dovuta 
L-imposta għall-produzzjoni żejda 
għandha tkun allokata fis-sħiħ, skont l-
Artikoli 105(p) u 105(s), fost il-produtturi 
li kkontribwew għal kull waħda mill-
kwantitajiet maqbużin tal-kwoti nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 105(2)
Mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 105(p) u 105(s)(1), il-produtturi 
għandhom ikunu responsabbli fil-
konfront tal-Istat Membru għall-ħlas tal-
kontribut tagħhom għall-imposta għall-
produzzjoni żejda dovuta, ikkalkulata 
skont l-Artikoli 105(e), 105(f) u 105(p), 
għas-sempliċi raġuni li qabżu l-kwoti 
disponibbli tagħhom.

Or. pt

Emenda         56
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt eh (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eh) Imposta għall-produzzjoni żejda fuq 
il-kunsinni
1. Għall-finijiet tal-kalkolu finali tal-
imposta għall-produzzjoni żejda,  il-
kwantitajiet konsenjati minn kull 
produttur għandhom jiżdiedu jew 
jitnaqqsu sabiex jirriflettu kwalunkwe 
differenza bejn il-kontenut veru tax-
xaħam u l-kontenut ta' referenza tax-
xaħam, billi jiġu applikati fatturi li 
għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni u taħt kondizzjonijiet li 
għandha tistabbilixxi permezz ta’ atti 
implimentattivi adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 162(2). 
2. Fil-livell nazzjonali, l-imposta għall-
produzzjoni żejda għandha tiġi kkalkulata 
abbażi tas-somma tal-kunsinni, u 
aġġustata skont l-ewwel subparagrafu.
3. Il-kontribut ta’ kull produttur għall-
ħlas tal-imposta għall-produzzjoni żejda 
għandu jkun stabbilit minn deċiżjoni tal-
Istat Membru, wara li kwalunkwe parti 
mhux użata tal-kwota nazzjonali allokata 
għal kunsinni tkun ġiet jew ma tkunx ġiet 
riallokata, fi proporzjon tal-kwoti 
individwali ta’ kull produttur jew skont 
kriterji oġġettivi li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Istati Membri:
(a) jew f'livell nazzjonali abbażi tal-
ammont li fih ġiet maqbuża l-kwota ta’ 
kull produttur; jew
(b) l-ewwel fuq il-livell tax-xerrej u minn 
hemm ’il quddiem f’livell nazzjonali  kif 
meħtieġ.

Or. pt

Emenda           57
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt ei (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ei) Rwol tax-xerrejja
1. Ix-xerrejja għandhom ikunu 
responsabbli għall-ġbir mill-produtturi ta’ 
kontributi dovuti minn dawn tal-aħħar 
minħabba l-imposta għall-produzzjoni 
żejda u għandhom iħallsu lill-korp 
kompetenti tal-Istat Membru, qabel data u 
skont proċedura li għandha tkun 
stabbilita mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti implimentattivi adottati skont l-
Artikolu 162(2), l-ammont ta’ dawn il-
kontributi mnaqqas mill-prezz tal-ħalib 
imħallas lill-produtturi responsabbli għal 
kwantità żejda jew, f’nuqqas ta’ dan, 
miġbur bi kwalunkwe mod ieħor adatt.
2. Meta xerrej jissostitwixxi għal kollox 
jew parzjalment xerrej jew aktar xerrejja 
oħrajn, il-kwoti individwali disponibbli 
lill-produtturi għandhom jitqiesu għall-
bqija tal-perjodu ta’ tnax-il xahar li 
għaddej, wara t-tnaqqis ta’ kwantitajiet 
diġà konsenjati u filwaqt illi jitqies il-
kontenut ta’ xaħam tagħhom. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll meta 
produttur jittrasferixxi minn xerrej għal 
ieħor.
3. Meta, matul perjodu ta’ referenza, il-
kwantitajiet konsenjati minn produttur 
jaqbżu l-kwota disponibbli ta’ dak il-
produttur, l-Istat Membru relevanti jista’ 
jiddeċiedi li x-xerrej għandu jnaqqas parti 
mill-prezz tal-ħalib fi kwalunkwe 
kunsinna mill-produttur konċernat li 
jaqbeż il-kwota, bħala ħlas bil-quddiem 
tal-kontribut tal-produttur, skont regoli 
dettaljati stabbiliti mill-Istat Membru. L-
Istat Membru jista’ jagħmel arranġamenti 
speċifiċi sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jnaqqsu dan il-ħlas bil-quddiem meta l-
produtturi jikkonsenjaw lil diversi 
xerrejja.
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Or. pt

Emenda           58
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105 – paragrafu 2 – punt e – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– SOTTOTAQSIMA 1 (ĠDIDA)
SISTEMA TA’ KONTROLL TAL-
PRODOTT

Or. pt

Emenda          59
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105a
Għall-finijiet ta' din it-taqsima:

(a) ‘ħalib’ tfisser il-prodott miksub mit-
tħallib ta’ baqra waħda jew aktar;
(b) "prodotti oħra tal-ħalib" tfisser 
kwalunkwe prodott tal-ħalib minbarra 
ħalib, b'mod partikolari ħalib xkumat, 
krema, butir, jogurt u ġobon; fejn xieraq, 
dawn il-prodotti għandhom ikunu 
konvertiti f’‘ekwivalenti tal-ħalib’ billi 
jiġu applikati fatturi li għandhom ikunu 
stabbiliti mill-Kummissjoni;
(c) ‘produttur’ tfisser bidwi b’azjenda li 
tinsab fit-territorju ġeografiku ta’ Stat 
Membru, li jipproduċi u 
jikkummerċjalizza ħalib jew li qed iħejji 
sabiex jagħmel hekk fil-futur qrib;
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(d) ‘azjenda’ tfisser azjenda kif definita fl-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru XXX 
dwar ħlas dirett;
(e) ‘xerrej’ tfisser impriża jew grupp li 
jixtri l-ħalib mingħand il-produtturi  
sabiex:
– jiġbru, jippakkjah, jaħżnu, ikessħu jew 
jipproċessah, inkluż taħt kuntratt,
– ibigħu lil impriża waħda jew aktar li 
tittratta jew tipproċessa l-ħalib jew 
prodotti oħra tal-ħalib.
Madankollu, kwalunkwe grupp ta’  
xerrejja fl-istess żona ġeografika li jwettaq 
l-operazzjonijiet amministrattivi u ta’ 
kontabbiltà meħtieġa għall-ħlas tal-
imposta għall-produzzjoni żejda f’isem il-
membri tiegħu għandu jitqies bħala 
xerrej. Għall-finijiet tal-ewwel sentenza 
ta’ dan is-subparagrafu, il-Greċja 
għandha tkun meqjusa bħala żona 
ġeografika waħda u tista’ tqis korp 
uffiċjali bħala grupp ta’ xerrejja;
(f) ‘kunsinna’ tfisser kwalunkwe 
kunsinna ta' ħalib, li ma tinkludix 
kwalunkwe prodott ieħor tal-ħalib, minn 
produttur għal xerrej, kemm jekk it-
trasport isir mill-produttur, minn xerrej, 
minn impriża li tipproċessa jew tittratta 
tali prodotti jew parti terza;
(g) ‘bejgħ dirett’ tfisser kwalunkwe bejgħ 
jew trasferiment ta’ ħalib minn produttur 
direttament lil konsumaturi, kif ukoll 
kwalunkwe bejgħ jew trasferiment ta’ 
prodotti oħra tal-ħalib minn produttur. Il-
Kummissjoni tista’, skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 160 u filwaqt li 
tirrispetta d-definizzjoni ta’ ‘kunsinna’ 
mogħtija fil-punt (f) ta’ dan l-Artikolu, 
taġġusta d-definizzjoni ta’ ‘bejgħ dirett’ 
sabiex tiżgura, b'mod partikolari, li l-ebda 
kwantità ta’ ħalib jew ta’ prodotti oħra 
tal-ħalib ikkumerċjalizzati ma jkunu 
esklużi mill-arranġamenti tal-imposta;
(h) ‘kummerċjalizzazzjoni’  tfisser il-
kunsinni ta’ ħalib jew il-bejgħ dirett ta’ 
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ħalib jew ta’ prodotti oħra tal-ħalib;
(i) ‘kwota individwali’ tfisser il-kwota ta' 
produttur fl-1 ta’ April ta’ kwalunkwe
perjodu ta’ tnax-il xahar;
(j) ‘kwota nazzjonali’ tfisser il-kwota 
msemmija fl-Artikolu 105(b), stabbilita 
għal kull Stat Membru;
(k) ‘kwota disponibbli’  tfisser il-kwota 
disponibbli għal produtturi fil-3l
ta’ Marzu tal-perjodu ta' tnax-il xahar li 
għalih hi kkalkolata l-imposta għall-
produzzjoni żejda, filwaqt illi jitqiesu t-
trasferimenti, il-bejgħ, il-konverzjonijiet u 
r-riallokazzjonijiet temporanji kollha 
previsti f’dan ir-Regolament li saru matul 
dak il-perjodu ta’ tnax-il xahar.

Or. pt

Emenda         60
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105b  
Kwoti nazzjonali għall-ħalib

1. Il-kwoti nazzjonali għall-produzzjoni 
tal-ħalib u ta’ prodotti oħra tal-ħalib 
kummerċjalizzati matul seba' perjodi 
konsekuttivi ta’ tnax-il xahar li jibdew fl-
1 ta’ April 2015 (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa ‘perjodi ta’ tnax-il xahar’) huma 
stabbiliti fl-Anness VIb (ġdid).
2. Il-kwoti msemmijin fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu maqsuma bejn il-
produtturi skont l-Artikolu 105c, 
b'distinzjoni bejn kunsinni u bejgħ dirett. 
Kwalunkwe parti maqbuża mill-kwoti 
nazzjonali għandha tkun determinata fuq 
livell nazzjonali f'kull Stat Membru, skont 
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din it-Taqsima u b'distinzjoni bejn 
kunsinni u bejgħ dirett.
3. Il-kwoti nazzjonali stabbiliti fl-
Anness Vib (ġdid) għandhom ikunu 
stabbiliti mingħajr preġudizzju għal 
reviżjoni possibbli fid-dawl tas-sitwazzjoni 
ġenerali tas-suq u kondizzjonijiet 
partikolari eżistenti f’ċerti Stati Membri.
4. Għall-Bulgarija, ir-Repubblika  Ċeka, 
l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-
Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, 
is-Slovenja u s-Slovakkja, il-kwoti 
nazzjonali għandhom jinkludu  l-ħalib 
jew il-ħalib ekwivalenti kollu ikkonsenjat 
lil xerrej jew mibjugħ direttament, 
irrispettivament minn jekk ġiex prodott 
jew ikkumerċjalizzat taħt miżura 
tranżitorja applikabbli f'dawk il-pajjiżi.
5. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti implimentattivi adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 162(2), ir-regoli meħtieġa biex 
tiġi ggarantita applikazzjoni uniformi ta’ 
dan l-artikolu fl-Istati Membri.

Or. pt

Emenda         61
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105c
Kwoti individwali għall-ħalib

1. Il-kwota jew kwoti individwali tal-
produtturi fl-1 ta’ April 2015 għandhom 
ikunu daqs il-kwantità jew kwantitajiet ta’ 
referenza individwali tagħhom fil-
31 ta’ Marzu 2015 mingħajr preġudizzju 
għal trasferimenti, bejgħ jew 
konverżjonijiet ta’ kwota li jieħdu effett fl-
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1 ta’ April 2015.
2. Il-produtturi jista’ jkollhom jew kwota 
individwali waħda jew żewġ kwoti 
individwali, waħda għall-kunsinni u l-
oħra għall-bejgħ dirett. Il-kwantitajiet ta’ 
produttur jistgħu jkunu konvertiti minn 
kwota waħda għall-oħra biss mill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru, fuq talba 
debitament ġustifikata tal-produttur.
3. Meta produttur għandu żewġ kwoti, il-
kontribut għal kwalunkwe imposta għall-
produzzjoni żejda dovuta għandu jkun 
ikkalkulat separatament għal kull waħda.
4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
implimentattivi, iżżid il-porzjon tal-kwota 
nazzjonali Finlandiża irriżervata għall-
kunsinni msemmija fl-Artikolu 105b, 
sabiex tikkumpensa lill-produtturi 
Finlandiżi ‘SLOM’, sa massimu ta’ 
200 000 tunnellata. Din ir-riżerva, li 
għandha tkun allokata skont il-
leġiżlazzjoni Komunitarja, għandha 
tintuża esklussivament f’isem il-produtturi 
li d-dritt tagħhom li jerġgħu jibdew il-
produzzjoni ġie affettwat minħabba l-
adeżjoni.
5. Il-kwoti individwali għandhom ikunu 
modifikati, fejn xieraq, għal kull wieħed 
mill-perjodi ta’ tnax-il xahar 
ikkonċernati, sabiex, għal kull Stat 
Membru, is-somma tal-kwoti individwali 
għall-kunsinni u s-somma għall-bejgħ 
dirett ma taqbiżx il-parti korrispondenti 
tal-kwota nazzjonali adattata skont l-
Artikolu 105, filwaqt illi jitqies 
kwalunkwe tnaqqis magħmul għall-
allokazzjoni għar-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105.

Or. pt

Emenda         62
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 105d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105d 
Allokazzjoni ta' kwoti mir-riżerva 

nazzjonali
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli li jippermettu l-allokazzjoni lill-
produtturi tal-kwoti kollha jew parti 
minnhom mir-riżerva nazzjonali kif 
previst fl-Artikolu 105g abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi li għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni.

Or. pt

Emenda         63
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105e 
Ġestjoni ta' kwoti

1. Il-Kummissjoni għandha tadatta, 
permezz ta’ atti implimentattivi skont l-
Artikolu 162(2), għal kull Stat Membru u 
għal kull perjodu, qabel tmiem dak il-
perjodu, id-diviżjoni bejn ‘kunsinni’ u 
‘bejgħ dirett’ tal-kwoti nazzjonali, fid-
dawl tal-konverżjonijiet mitluba mill-
produtturi, bejn kwoti individwali għall-
kunsinni u għall-bejgħ dirett.
2. L-Istati Membri għandhom kull sena 
jippreżentaw lill-Kummissjoni, sa dati li 
għandhom ikunu stabbiliti mill-
Kummissjoni u skont regoli li għandhom 
ikunu stabbiliti mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti implimentattivi skont l-
Artikolu 162(2), l-informazzjoni meħtieġa 
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għal:
(a) l-adattament imsemmi fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu;
(b) il-kalkolu tal-imposta għall-
produzzjoni żejda li għandha titħallas 
mill-Istat Membru.

Or. pt

Emenda         64
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105f 
Kontenut tax-xaħam

1. Kull produttur għandu jingħata 
kontenut ta' referenza tax-xaħam, li
għandu jkun applikat għall-kwota 
individwali għal kunsinni allokati lil dak 
il-produttur.
2. Għall-kwoti allokati lill-produtturi fil-
31 ta’ Marzu 2015  skont l-Artikolu 105c, 
il-kontenut ta' referenza tax-xaħam 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun l-
istess bħall-kontenut ta' referenza tax-
xaħam applikat għal dik il-kwota f'dik id-
data.
3. Ir-referenza ta' kontenut tax-xaħam 
għandha tinbidel matul il-konverżjoni 
msemmija fl-Artikolu 105c(2) u fejn il-
kwoti huma miksubin, trasferiti jew 
temporanjament trasferiti skont ir-regoli 
li għandhom jiġu stabbiliti mill-
Kummissjoni  permezz ta' att 
implimentattiv skont l-Artikolu 162(2).
4.  Għall-produtturi ġodda li għandhom 
kwota individwali għall-kunsinni allokati 
għal kollox mir-riżerva nazzjonali, il-
kontenut tax-xaħam għandu jkun stabbilit 
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skont ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Kummissjoni  permezz ta’ att 
implimentattiv skont l-Artikolu 162b.
5.  Il-kontenut ta' referenza individwali 
tax-xaħam imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aġġustat, fejn xieraq, mad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
minn hemm ’il quddiem, fil-bidu ta’ kull 
perjodu ta’ tnax-il xahar kif meħtieġ, 
sabiex, għal kull Stat Membru, il-medja 
ppeżata tal-kontenuti tax-xaħam 
rappreżentattivi individwali ma taqbiżx 
b’aktar minn 0,1 gramma kull kg tal-
kontenut ta’ referenza tax-xaħam stabbilit 
fl-Anness VIa ġdid.

Or. pt

Emenda           65
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105g
Riżerva nazzjonali

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali bħala parti mill-kwoti 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness VIb il-ġdid, 
għall-finijiet ta’ allokazzjoni taħt l-
Artikolu 105d.  Ir-riżerva nazzjonali 
għandha tkun magħmula, skont il-każ, 
minn kwantitajiet irtirati taħt l-
Artikolu 105h, tnaqqis minn trasferimenti 
kif imsemmi fl-Artikolu 105l, jew minn 
kwoti rilaxxati minn tnaqqis lineari fil-
kwoti individwali kollha. Il-kwoti in 
kwistjoni għandhom jibqgħu assenjati 
għall-għan inizjali tagħhom, jiġifieri, 
‘kunsinni’ jew ‘bejgħ dirett’.
2. Kwoti addizzjonali allokati għal Stat 
Membru għandhom jitpoġġew 



PE496.469v01-00 46/54 AM\913428MT.doc

MT

awtomatikament fir-riżerva nazzjonali u 
jitqassmu f’’kunsinni’ u ‘bejgħ dirett’ 
skont il-ħtiġijiet previsti.
3. Il-kwoti mpoġġija fir-riżerva nazzjonali 
ma għandux ikollhom kontenut ta' 
referenza tax-xaħam.

Or. pt

Emenda         66
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 105h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 105h
Każijiet ta' inattività

1.  Meta persuna fiżika jew legali li 
għandha kwoti individwali m'għadhiex 
tissodisfa l-kondizzjonijiet imsemmija fil-
punt (c) tal-Artikolu 105a matul perjodu 
ta’ tnax-il xahar, il-kwantitajiet 
korrispondenti għandhom imorru lura fir-
riżerva nazzjonali mhux aktar tard mill-
1 ta’ April tas-sena kalendarja ta' wara, 
ħlief fejn dik il-persuna terġa’ ssir 
produttur skont it-tifsira ta’ punt (c) tal-
Artikolu 105b(1) qabel dik id-data. Meta 
dik il-persuna terġa’ ssir produttur mhux 
aktar tard mill-aħħar tat-tieni perjodu ta’ 
tnax-il xahar wara l-irtirar, il-kwota 
individwali kollha jew parti minnha li ġiet 
irtirata għandha tingħata lura lil dik il-
persuna mhux aktar tard mill-1 ta’ April 
wara d-data ta’ applikazzjoni.
2. Meta l-produtturi ma 
jikkummerċjalizzawx kwantità ugwali 
għal mill-inqas 85 % tal-kwota individwali 
tagħhom matul mill-inqas perjodu wieħed 
ta’ tnax-il xahar, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu jekk u fuq liema kondizzjonijiet 
il-kwota mhux użata jew parti minnha 
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għandhiex tmur lura fir-riżerva 
nazzjonali. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw fuq liema kondizzjonijiet 
kwota tista' tkun riallokata lill-produttur 
konċernat jekk jerġa’ jibda 
jikkummerċjalizza.
3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw f’każijiet ta' forza maġġuri u 
f’każijiet ġustifikati debitament li 
jaffettwaw temporarjament il-kapaċità 
produttiva tal-produtturi konċernati u 
rikonoxxuti mill-awtorità kompetenti.

Or. pt

Emenda        67
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda         68
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 108 – paragrafu 1 – punt c – punt xi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(xi) it-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ 
promozzjoni.
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Or. pt

Emenda          69
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 112 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi stimulata 
azzjoni mill-organizzazzjonijiet imsemmija
fl-Artikoli 106 sa 108 biex jitħaffef l-
aġġustament tal-provvista għall-esiġenzi 
tas-suq, bl-eċċezzjoni ta’ azzjoni relatata 
ma’ rtirar mis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160, fir-rigward tas-setturi
kollha elenkati taħt l-Artikolu 1(2), tas-
setturi tal-pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga u 
vitella, laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ 
u laħam tal-mogħoż, bajd u laħam tat-tjur 
dwar miżuri:

Or. pt

Emenda         70
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 117 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni applikabbli għal 
prodotti tal-UE, inklużi dawk adottati fis-
setturi veterinarji, tas-saħħa tal-pjanti u 
tal-prodotti tal-ikel sabiex jiġi żgurat li l-
prodotti jikkonformaw mal-istandards tal-
iġjene u tas-saħħa u jipproteġu s-saħħa 
tal-bniedem, is-saħħa tal-pjanti u s-saħħa 
u l-benessri tal-annimali, kif ukoll l-
istandards ta’ protezzjoni ambjentali, 
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huma applikabbli wkoll għal prodotti 
importati. Liċenzji ta’ importazzjoni ma 
għandhomx jinħarġu għal prodotti 
importati mill-Unjoni Ewropea li ma 
jikkonformawx ma’ dawn id-
dispożizzjonijiet.

Or. pt

Emenda         71
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 131 – paragrafu 3 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu adottati miżuri ta’ 
salvagwardja, b’mod partikolari fejn 
prodotti agrikoli importati minn pajjiżi 
terzi ma jiggarantixxux is-sigurtà tal-ikel 
u t-traċċabbiltà jew ma jissodisfawx il-
kondizzjonijiet kollha tas-saħħa, 
ambjentali jew tal-benessri tal-annimali 
stabbiliti għas-suq intern, f’sitwazzjonijiet 
ta’ kriżi fis-swieq jew fejn jinstab ksur tal-
kondizzjonijiet stabbiliti f’liċenzji ta’ 
importazzjoni fir-rigward tal-prezzijiet, il-
kwantitajiet jew skedi ta’ żmien. Dan il-
monitoraġġ ta’ kondizzjonijiet għall-
importazzjoni ta’ prodotti agrikoli għandu 
jitwettaq taħt sistema integrata f’ħin reali 
għall-monitoraġġ ta’ importi tal-UE.

Or. pt

Emenda           72
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

B’mod partikolari, l-Artikolu 101(1) tat-
Trattat m’għandux japplika:

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

(b) ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki li 
jkun hemm ftehim dwarhom imwettqa 
skont id-dispożizzjonijiet tat-tielet u r-
raba’ taqsimiet tat-Titolu II, Kapitolu II  
ta’ dan ir-Regolament;
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(c) ftehmiet, deċiżjonijiet u prattiki li 
għandhom l-għan li jistabbilixxu livelli ta’ 
referenza biex jiżguraw li l-produtturi 
jkunu jistgħu jissodisfaw l-ispejjeż 
tagħhom.

Or. pt

Emenda 73
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 144 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Waqt li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni armonizzata 
tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni fis-
settur agrikolu, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida speċifiċi bil-għan li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
tal-Artikoli 101 sa 106 tat-Trattat għal 
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki li huma 
relatati mal-produzzjoni ta’, jew kummerċ 
fi, prodotti agrikoli.

Or. en

Emenda 74
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 154 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 

Billi tqis il-bżonn li tirreaġixxi b’mod 
effiċjenti u effikaċi kontra theddid ta’ 
tfixkil fis-swieq ikkawżat minn żidiet fil-
prezzijiet jew meta l-prezzijiet jinżlu 
b’mod sinifikanti fi swieq interni jew 
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esterni jew minn kwalunkwe fattur ieħor li 
jolqot lis-suq, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 160 biex tieħu l-miżuri meħtieġa 
għas-settur konċernat, waqt li tħares 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta minn 
ftehimiet konklużi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat.

esterni jew minn tnaqqis sinifikanti fil-
marġini tal-produttur jew minn
kwalunkwe fattur ieħor li jolqot lis-suq, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 160 
biex tieħu l-miżuri meħtieġa għas-settur 
konċernat, waqt li tħares kwalunkwe 
obbligu li jirriżulta minn ftehimiet konklużi 
skont l-Artikolu 218 tat-Trattat.

Or. en

Emenda         75
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 155 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Madankollu, fir-rigward tas-setturi tal-
laħam taċ-ċanga u l-vitella, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, laħam tal-majjal u laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, l-Unjoni 
għandha tipprovdi finanzjament parzjali 
ekwivalenti għal 60 % ta’ tali nefqa meta 
tkun qed tikkumbatti l-marda tal-ilsien u d-
dwiefer u teqred mard kopert mill-
programmi approvati għal kull Stat 
Membru.

Or. pt

Emenda 76
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 156a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 156a
Miżuri maħsuba biex jindirizzaw żbilanċi 
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qawwija fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-
ħalib

1. F’każ ta’ żbilanċ qawwi fis-suq tal-
ħalib jew tal-prodotti tal-ħalib, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li talloka 
għajnuna għall-produtturi tal-ħalib li 
b’mod volontarju jnaqqsu l-produzzjoni 
tagħhom b’tal-anqas 5 % meta mqabbel 
mal-istess perjodu tas-sena preċedenti, 
tal-anqas għal perjodu ta’ tliet  xhur, li 
jista’ jiġi estiża.
2. Bi tħejjija għall-abolizzjoni tal-kwoti 
tal-ħalib wara l-2015, il-miżuri li ġejjin 
għandhom jitqiesu bħala tnaqqis fil-
produzzjoni, f’konformità mal-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 4, jew 
bħala forma ta’ rtirar mis-suq:
(a) il-provvista tal-ħalib, mingħajr ħlas, lil 
organizzazzjoni karitatevoli.
(b) it-trasferiment tal-kwoti tal-ħalib bejn 
l-Istati Membri permezz ta’ ftehimiet 
bilaterali.
(c) esportazzjoni diretta tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib lejn pajjiżi terzi.
3. L-appoġġ tal-Unjoni għandu jingħata 
għat-tlestija ta’ valutazzjoni tal-impatt 
biex tiġi valutata l-vijabbiltà li Stati 
Membri jitħallew jittrattaw ħalib barra 
mill-kwota bħala l-ewwel produzzjoni tal-
ħalib tas-sena tas-suq segwenti.
4. Matul il-perjodu stipulat fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, il-prodotti
tal-impriżi li jkunu implimentaw din is-
sistema skont it-termini ta’ dak is-
subparagrafu għandhom jingħataw 
prijorità meta miżuri ta’ intervent, kif 
stipulat fit-Titolu I tal-Parti II, jiġu 
implimentati fis-suq għall-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib.
5. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li jiġi 
żgurat li din l-iskema titħaddem b’mod 
effettiv u adegwat, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
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delegati skont l-Artikolu 160 biex 
tistabbilixxi:
(a) l-ammont ta’ għajnuna u d-daqs tal-
imposta msemmija f’paragrafu 1;
(b) il-kriterji li għandhom jiġu rispettati 
biex wieħed ikun eliġibbli għall-
għajnuna;
(c) il-kundizzjonijiet speċifiċi li jattivaw l-
implimentazzjoni ta’ din l-iskema;
(d) il-kundizzjonijiet li taħthom isir it-
tqassim mingħajr ħlas tal-ħalib lill-
organizzazzjonijiet karitatevoli msemmija 
fil-paragrafu 2, jistgħu jitqiesu bħala 
tnaqqis fil-produzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta’ imposti fuq il-bdiewa produttivi li qed iħejju għal suq liberalizzat għandha 
tiġi evitata.


