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Emenda  1 

Proposta għal regolament  

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Minħabba l-Artikolu 43(3) tat-Trattat, 
il-Kunsill se jadotta miŜuri dwar l-iffissar 
tal-prezzijiet, tad-dazji, tal-għajnuna u tal-
limiti kwantitattivi. Fl-interess taë-
ëarezza, fejn japplika l-Artikolu 43(3) tat-
Trattat, dan ir-Regolament għandu 
jirreferi bië-ëar għall-fatt li l-miŜuri se 
jiāu adottati mill-Kunsill abbaŜi ta’ dan. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika. Essenzjalment dik il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-
Kunsill tirriproduëi d-dispoŜizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament eŜistenti Nru 1234/2007 
dwar l-OKS Unika. 
 

Emenda  2 
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Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda 
jew iŜŜid ëerti elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament. L-elementi li għalihom 
tista’ tiāi eŜerëitata din is-setgħa 
għandhom jiāu ddefiniti, flimkien mal-
kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun 
suāāetta dik id-delega. 

(4) Sabiex jiāi Ŝgurat il-funzjonament 
xieraq ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiāi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tas-supplimentar 
jew l-emendar ta' ëerti elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament. Huwa ta’ 
importanza partikulari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell 
ta’ esperti. Għandha tingħata l-attenzjoni 
dovuta lill-awtoritajiet reājonali u lokali, 
ir-reājuni insulari, dawk b’popolazzjoni 
ferm imxerrda u dawk muntanjuŜi u r-
reājuni ultraperiferiëi, sabiex jiāi evitat li 
r-restrizzjonijiet li tali reājuni diāà qed 
jaffaëëaw fil-kriŜi attwali jmorri għall-
agħar. Fit- tħejjija u t-tfassal tal-atti 
ddelegati, il-Kummissjoni għandha 
tiŜgura li d-dokumenti kollha meħtieāa 
jintbagħtu fil-ħin, b’mod xieraq u 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament  

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Ħlief għal fejn jingħad bië-ëar 
xort’oħra, il-Kummissjoni għandha 
tadotta dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
skont id-dispoŜizzjonijiet tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XXXX tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar [it-titlu tar-
Regolament]. 

(11) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament, għandhom jiāu konferiti 
setgħat ta’ implimentazzjoni fuq il-
Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom 
ikunu eŜerëitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011, li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni 
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tas-setgħat ta’ implimentazzjoni1. 

 _____________________ 

 1 ĀU L 55, 28.2.2011, p. 13. 

Āustifikazzjoni 

Tirrifletti mudelli komuni dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għal kontrol mill-Istati 
Membri. 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament  

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Fir-rigward ta’ ëerti miŜuri skont dan 
ir-Regolament li jeħtieāu azzjoni ta’ malajr 
jew li jikkonsistu biss fl-applikazzjoni ta’ 
dispoŜizzjonijiet āenerali għal 
sitwazzjonijiet speëifiëi mingħajr ma 
jinvolvu d-diskrezzjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni mingħajr l-għajnuna tal-
Kumitat. 

(12) Fir-rigward ta’ ëerti miŜuri skont dan 
ir-Regolament li jeħtieāu azzjoni ta’ malajr 
jew li jikkonsistu biss fl-applikazzjoni ta’ 
dispoŜizzjonijiet āenerali għal 
sitwazzjonijiet speëifiëi mingħajr ma 
jinvolvu d-diskrezzjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni mingħajr l-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Āustifikazzjoni 

Dawn huma atti ta’ implimentazzjoni li mhumiex suāāetti għal kontroll mill-Istati Membri. Ir-
riferenza għar-Regolament (UE) Nru 182/2011 għandha l-għan li toħloq aktar ëarezza. 

Emenda  5 

Proposta għal regolament  

Artikolu 3 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex tqis il-karatteristiëi speëifiëi tas-
setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-
ħaxix ipproëessati, il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun meħtieā, tiffissa s-snin 
tas-suq għal dawk il-prodotti permezz ta’ 
atti delegati. 

Sabiex tqis il-karatteristiëi speëifiëi tas-
setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-
ħaxix ipproëessati, il-Kummissjoni 
għandha tadotta, jekk ikun meħtieā, atti 
ddelegati skont l-Artikolu 321 biex tiffissa 
s-snin tas-suq għal dawk il-prodotti. 

(Din l-emenda tapplika għar-Regolament kollu kull darba li jidhru l-kliem “permezz ta’ atti 
ddelegati”.) 



 

 
 PE491.961/ 4 

 MT 

Āustifikazzjoni 

Tirrifletti (parzjalment biss, sabiex ma jiŜdiedx wisq test f’dan ir-Regolament twil) il-Qbil 
Komuni dwar l-atti ddelegati bejn l-istituzzjonijiet. IŜ-Ŝieda tal-kliem “skont l-Artikolu 321” 
qed issir fl-interess taë-ëertezza legali. 
 

Emenda  6 

Proposta għal regolament  

Artikolu 5 - parti introdotturja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni: 

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a): 

(Din l-emenda tapplika għar-Regolament kollu kull darba li jidhru l-kliem “permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni”.) 

Āustifikazzjoni 

Tirrifletti (parzjalment biss, fid-dawl ta’ dan ir-Regolament twil ħafna) il-mudelli komuni dwar 
l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għal kontrol mill-Istati Membri. IŜ-Ŝieda tal-kliem “skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 323(1a)” qed issir fl-interess taë-ëertezza legali. 

Emenda   7 

Proposta għal regolament  

Artikolu 12 - paragrafu 1 - punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) għandu jinfetaħ għal-laħam taë-ëanga u 
tal-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni mingħajr l-
għajnuna tal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 323(1), jekk il-prezz medju tas-
suq għal-laħam taë-ëanga u tal-vitella 
matul perjodu rappreŜentattiv fi Stat 
Membru jew f’reājun ta’ Stat Membru 
rreāistrat fuq il-baŜi tal-iskala tal-Unjoni 
għall-klassifika tal-karkassi kif imsemmi 
fl-Artikolu 34(1) ikun ta’ inqas minn 
EUR 1 560 għal kull tunnellata. 

(c) għandu jinfetaħ għal-laħam taë-ëanga u 
tal-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottatai 
mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 323, 
jekk il-prezz medju tas-suq għal-laħam taë-
ëanga u tal-vitella matul perjodu 
rappreŜentattiv fi Stat Membru jew 
f’reājun ta’ Stat Membru rreāistrat fuq il-
baŜi tal-iskala tal-Unjoni għall-klassifika 
tal-karkassi kif imsemmi fl-Artikolu 34(1) 
ikun ta’ inqas minn EUR 1 560 għal kull 
tunnellata, filwaqt li tingħata attenzjoni 
partikulari fir-rigward tal-koeŜjoni 
territorjali sabiex jitqies l-impatt fuq is-
swieq reājonali, li l-ekonomiji tagħhom 
jiddependu ħafna fuq dan it-tip ta’ 
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prodott. 

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu tar-Regolament kull darba li jidhru l-kliem “mingħajr l-
għajnuna tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 323(1)”.) 

Āustifikazzjoni 

Dawn huma atti ta’ implimentazzjoni li mhumiex suāāetti għal kontroll mill-Istati Membri. Ir-
riferenza għall-Artikolu 323 (1a) għandha l-għan li toħloq ëarezza ulterjuri.  
 

Emenda  8 

Proposta għal regolament  

Artikolu 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kunsill għandu jadotta miŜuri dwar l-
iffissar tal-għajnuna għall-butir skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

L-ammonti ta’ għajnuna għall-ħaŜna 
privata ta’ butir għandhom ikunu ffissati 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati b’konformità 
mal-proëedura ta’ eŜami msemmija fl-
Artikolu 323(1a), filwaqt li jitqiesu l-
ispejjeŜ tal-ħŜin u x-xejriet li x’aktarx 
ikun hemm fil-prezzijiet tal-butir frisk u 
tal-butir mill-istokkijiet. 

 Meta, x’ħin il-butir jitneħħa mill-ħaŜna, 
isseħħ bidla negattiva fis-suq, li ma tkunx 
setgħet āiet prevista meta l-butir tqiegħed 
fil-ħaŜna, il-Kummissjoni tista’ ŜŜid l-
ammont tal-għajnuna permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a). 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika. Essenzjalment dik il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-
Kunsill tirriproduëi d-dispoŜizzjonijiet korrispondenti tar-Regolament eŜistenti Nru 1234/2007 
dwar l-OKS Unika. 
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Emenda  9 

Proposta għal regolament  

Artikolu 40 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex ikun hemm reazzjoni effiëjenti u 
effettiva kontra t-theddid ta’ tfixkil tas-suq, 
meta dan ikun meħtieā minħabba l-qagħda 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, adottati fejn meħtieā skont il-
proëedura ta’ urāenza, tieħu miŜuri speëjali 
ta’ intervent għas-settur taë-ëereali. It-tali 
miŜuri ta’ intervent jistgħu jittieħdu b’mod 
partikulari jekk, f’reājun wieħed jew aktar 
tal-Unjoni, il-prezzijiet tas-suq jaqgħu, jew 
jheddu li jaqgħu, meta mqabbla mal-prezz 
tal-intervent. 

1. Sabiex ikun hemm reazzjoni effiëjenti u 
effettiva kontra t-theddid ta’ tfixkil tas-suq, 
meta dan ikun meħtieā minħabba l-qagħda 
tas-suq, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ 
atti delegati, adottati fejn meħtieā skont il-
proëedura ta’ urāenza li hemm 
provvediment għaliha fl-Artikolu 322, 
tieħu miŜuri speëjali ta’ intervent għas-
settur taë-ëereali. It-tali miŜuri ta’ intervent 
jistgħu jittieħdu jekk, f’reājun wieħed jew 
aktar tal-Unjoni, il-prezzijiet tas-suq 
jaqgħu, jew jheddu li jaqgħu, meta 
mqabbla mal-prezz tal-intervent. 

(Kull darba li t-termini "b’mod partikulari", "fost l-oħrajn" jew "inkluŜ" jidhru f’parti mit-test 
fejn il-Kummissjoni tadotta atti delegati dawn għandhom jitħassru. Din l-emenda tapplika 

għar-Regolament kollu.)  

Āustifikazzjoni 

Fir-rigward tal-atti delegati, termini bħal pereŜempju "b’mod partikulari", "fost l-oħrajn" jew 
"inkluŜ" mhumiex aëëettabbli. L-enumerazzjoni tat-tipi differenti ta’ regoli li għandhom jiāu 
adottati permezz ta’ att iddelegat għandha dejjem tkun waħda eŜawrjenti. 
 

Emenda  10 

Proposta għal regolament  

Artikolu 71 - paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jekk l-imposta fuq l-ammont Ŝejjed li 
dwarha hemm dispoŜizzjoni fil-paragrafu 1 
ma tkunx tħallset qabel id-data dovuta u 
wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-
Fondi Agrikoli stabbilit bir-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005, il-Kummissjoni 
għandha tnaqqas, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 81(d) 
ta’ dan ir-Regolament, somma li tkun daqs 
l-imposta fuq l-ammont Ŝejjed mhux 

5. Jekk l-imposta fuq l-ammont Ŝejjed li 
dwarha hemm dispoŜizzjoni fil-paragrafu 1 
ma tkunx tħallset qabel id-data dovuta l-
Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Fondi 
Agrikoli stabbilit bl-Artikolu 41(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1290/2005, tnaqqas 
somma li tkun daqs l-imposta fuq l-
ammont Ŝejjed mhux imħallsa mill-ħlasijiet 
ta’ kull xahar skont it-tifsira tal-Artikoli 14 
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imħallsa mill-ħlasijiet ta’ kull xahar skont 
it-tifsira tal-Artikoli 14 u 15(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1290/2005. Qabel 
ma tieħu d-deëiŜjoni tagħha, il-
Kummissjoni għandha twissi lill-Istat 
Membru kkonëernat, li għandu jgħarraf il-
poŜizzjoni tiegħu fi Ŝmien āimgħa. L-
Artikolu 17 tar-Regolament (KE) 
Nru 1290/2005 m’għandux japplika. 

u 15(2) ta’ dak ir-Regolament. Qabel ma 
tieħu d-deëiŜjoni tagħha, il-Kummissjoni 
għandha twissi lill-Istat Membru 
kkonëernat, li għandu jgħarraf il-poŜizzjoni 
tiegħu fi Ŝmien āimgħa. L-Artikolu 17 tar-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 
m’għandux japplika. 

Āustifikazzjoni 

Ir-riferenza għall-“Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 
1290/2005” ma tfissirx kumitat li jassisti lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ att ta’ 
implimentazzjoni: dak il-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli se jiāi kkonsultat biss u mhu se jkollu 
l-ebda dritt ta' vot.  

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament  

Artikolu 78 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex tiŜgura li l-impriŜi msemmija fl-
Artikolu 51 jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom, il-Kummissjoni tista’ tadotta, 
permezz ta’ atti delegati, regoli dwar l-
għoti jew l-irtirar tal-approvazzjoni tat-tali 
impriŜi, kif ukoll il-kriterji għall-penali 
amministrattivi. 

1. Sabiex tiŜgura li l-impriŜi msemmija fl-
Artikolu 51 jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom, il-Kummissjoni tista’ tadotta, 
permezz ta’ atti delegati adottati skont l-
Artikolu 321, regoli dwar l-għoti jew l-
irtirar tal-approvazzjoni tat-tali impriŜi u 
dwar il-modifika tad-dati stipulati fl-
Artikolu 56, kif ukoll il-kriterji għall-
penali amministrattivi. 
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Āustifikazzjoni 

Il-modifika ta’ dawk id-dati stipulati fl-att baŜiku (li għaldaqstant huma elementi mhux 
essenzjali tal-att baŜiku) għandha ssir permezz ta’ atti delegati (ara wkoll l-emenda li jmiss). 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament  

Artikolu 79 - punt i 

  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) dwar il-bdil tad-dati stabbiliti fl-
Artikolu 56; 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

Il-modifika ta’ dawk id-dati stipulati fl-att baŜiku (li għaldaqstant huma elementi mhux 
essenzjali tal-att baŜiku) għandha ssir biss permezz ta’ atti delegati (ara wkoll l-emenda 
preëedenti). 
 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 96 - paragrafu 1 - punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tipprojbixxi l-kummerëjalizzazzjoni ta’ 
nbid jew prodotti tad-dwieli li jkunu 
maħsubin biss għall-konsum mill-familja 
ta’ min ikabbar id-dwieli. 

(c) tadotta dispoŜizzjonijiet dwar l-inbid 
jew prodotti tad-dwieli li jkunu maħsubin 
biss għall-konsum mill-familja ta’ min 
ikabbar id-dwieli. 

Āustifikazzjoni 

Hekk kif inhu mfassal, l-Artikolu ma jawtorizzax aktar il-produzzjoni ta’ nbid maħsub għall-
konsum mill-familja ta’ min ikabbar id-dwieli, li attwalment hija awtorizzata mir-regoli 
Komunitarji. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament  

Artikolu 99 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
istabbiliment tar-rifuŜjoni tal-produzzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

2. Ir-rifuŜjoni tal-produzzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għandha tiāi ffissata mill-
Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a), filwaqt li jitqiesu, b’mod 
partikulari: 

 (a) l-ispejjeŜ li jirriŜultaw mill-uŜu ta’ 
zokkor importat li l-industrija jkollha 
āāarrab fil-kaŜ ta’ provvista mis-suq dinji; 
u  

 (b) il-preŜŜ taz- zokkor Ŝejjed li jkun 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni jew, jekk 
ma jkunx hemm zokkor Ŝejjed f’dak is-
suq, il-prezz ta' referenza għaz-zokkor 
stipulat fil-punt (c) tal-Artikolu 8(1). 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 101 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
istabbiliment tal-ammonti tal-għajnuna 
skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

2. L-ammonti tal-għajnuna msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiāu ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 323(1a), filwaqt li 
jitqies il-prezz ta’ riferenza għat-trab tal-
ħalib xkumat iffissat fil-punt (e)(ii) tal-
Artikolu 8(1), u l-iŜvilupp tas-sitwazzjoni 
tas-suq fir-rigward tal-ħalib xkumat u t-
trab tal-ħalib xkumat. Għandha titqies il-
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ħtieāa ta’ miŜuri ta’ appoāā favur il-
prodotti agrikoli mir-reājuni 
ultraperiferiëi, u għandhom jitqiesu wkoll 
il-bidliet miājuba b’dan ir-Regolament. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament  

Artikolu 102 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
istabbiliment tal-ammonti tal-għajnuna 
skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

2. L-ammonti tal-għajnuna msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiāu ffissati mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati 
adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 323(1a), filwaqt li 
jitqies il-prezz ta’ riferenza għat-trab tal-
ħalib xkumat stipulat fil-punt (e)(ii) tal-
Artikolu 8(1), u l-iŜvilupp tas-sitwazzjoni 
tas-suq fir-rigward tal-ħalib xkumat u t-
trab tal-ħalib xkumat.  

 L-għajnuna msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tista’ tkun varjata mill-
Kummissjoni, skont jekk il-ħalib xkumat 
ikunx ipproëessat f’kaseina jew 
f’kaseinati u skont il-kwalità ta’ dawk il-
prodotti. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament  

Artikolu 107 - punti a u b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kundizzjonijiet li bihom l-Istati 
Membri għandhom jagħtu l-
awtorizzazzjonijiet għall-uŜu tal-kaseina u 

(a) ir-regoli li skonthom l-Istati Membri 
għandhom jagħtu l-awtorizzazzjonijiet 
għall-uŜu tal-kaseina u tal-kaseinati u r-
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tal-kaseinati;  regoli relatati mad-durata u l-kontenut 
tal-awtorizzazzjonijiet, kif ukoll mal-
prodotti li dawn jistgħu jkopru;  

(b) l-obbligi li l-impriŜi awtorizzati skont 
il-punt (a) għandhom iħarsu;  

(b) l-obbligi ta’ dikjarazzjoni u taŜ-Ŝamma 
ta’ kontijiet li l-impriŜi awtorizzati skont 
il-punt (a) għandhom iħarsu; 

Āustifikazzjoni 

“Kundizzjonijiet” u “obbligi” huma kliem li normalment jintuŜa għal atti delegati – mhux għal 
atti ta’ implimentazzjoni bħal fil-punti (a) u (b) hawn fuq. L-emenda tipprova tikkjarifika l-
obbligi u r-regoli preëiŜi abbaŜi tal-kontenut fattwali ta’ dawk id-dispoŜizzjonijiet li joriāinaw 
mill-Artikoli 1 u 3 tar-Regolament 760/2008. 
 

Emenda  18 

Proposta għal regolament  

Artikolu 108 - paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
iffissar tal-għajnuna tal-Unjoni għall-ħalib 
kollu skont l-Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

3. Il-miŜuri dwar l-iffissar tal-għajnuna tal-
Unjoni għall-ħalib kollu għandhom jiāu 
adottati mill-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a), filwaqt li titqies il-ħtieāa li 
jitħeāāeā b’mod suffiëjenti il-forniment 
ta’ prodotti tal-ħalib lill-istabbilimenti 
edukattivi. 

 L-ammonti ta’ għajnuna għall-prodotti 
tal-ħalib eliāibbli għajr il-ħalib 
għandhom jiāu ffissati mill-Kummissjoni, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
adottati skont il-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 323(1a), filwaqt li 
jitqiesu l-komponenti ta’ ħalib tal-prodott 
ikkonëernat. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  

Emenda  19 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 109 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Sabiex tiŜgura li l-benefiëjarji u l-
applikanti xierqa jkunu jikkwalifikaw 
għall-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 108(1), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta l-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ għajnuna.  

2. Sabiex tiŜgura li l-benefiëjarji u l-
applikanti xierqa jkunu jikkwalifikaw 
għall-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 108(1), il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati b’konformità mal-
Artikolu 321, tadotta l-kundizzjonijiet 
għall-għoti ta’ għajnuna.  

Sabiex tiŜgura li l-applikanti jħarsu l-
obbligi tagħhom, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati, tadotta miŜuri 
sabiex tevita kaŜijiet ta’ frodi u 
irregolaritajiet, fosthom: 

Sabiex tiŜgura li l-applikanti jħarsu l-
obbligi tagħhom, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti delegati b’konformità mal-
Artikolu 321, tadotta l-għoti ta’ garanzija li 
tiŜgura t-twettiq f’kaŜijiet fejn titħallas 
għajnuna bil-quddiem. 

(a) is-sospensjoni tad-dritt li wieħed jieħu 
sehem fl-iskema tal-għajnuna, 

 

(b) l-għoti ta’ garanzija li tiŜgura t-twettiq 
f’kaŜijiet fejn titħallas għajnuna bil-
quddiem, u  

 

(c) l-applikazzjoni ta’ penali sabiex tkun 
evitata māiba qarrieqa. 

 

Āustifikazzjoni 

Fl-interess taë-ëarezza legali, il-kompetenzi ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ penali għandhom jināabru fl-artikoli orizzontali. Il-prinëipju tal-penali għandu jiāi 
adottat permezz ta’ miŜura f’artikolu ad hoc b’sett ta’ artikoli orizzontali li jistipulaw id-dettalji 
speëifiëi tal-prinëipju. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament  

Artikolu 119 - punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-konsegwenzi tar-rikonoxximent. (c) il-ħlas ta’ għajnuna wara r-
rikonoxximent. 

Āustifikazzjoni 

“Konsegwenzi” hija kelma li normalment tintuŜa għal atti delegati. L-emenda tikkjarifika l-
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ambitu permezz ta’ test iktar preëiŜ.  

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 128 – paragrafu 1 – punt a  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għall-provvista ta’ prodotti tas-setturi 
tal-frott u l-ħaxix, tal-frott u l-ħaxix 
ipproëessati u tal-banana lit-tfal fi 
stabbilimenti edukattivi, inkluŜi fl-iskejjel 
tat-trabi, fi stabbilimenti oħrajn ta’ qabel l-
iskola obbligatorja, fl-iskejjel primarji u 
f’dawk sekondarji; u  

(a) għall-provvista ta’ prodotti tas-setturi 
tal-frott u l-ħaxix, tal-frott u l-ħaxix 
ipproëessati u tal-banana lit-tfal fi 
stabbilimenti edukattivi amministrati jew 
approvati mill-Istat Membru, inkluŜ fl-
iskejjel tat-trabi, fi stabbilimenti oħrajn ta’ 
qabel l-iskola obbligatorja, fl-iskejjel 
primarji u f’dawk sekondarji; u  

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 139 - paragrafu 3 - subparagrafi 2 u 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-iskema m’għandhiex tkopri t-tiādid 
normali ta’ vinji li jkunu waslu fi tmiem il-
ħajja naturali tagħhom. 

L-iskema m’għandhiex tkopri t-tiādid 
normali ta’ vinji li jkunu waslu fi tmiem il-
ħajja naturali tagħhom, jiāifieri t-taħwil 
mill-ādid tal-istess roqgħa ta’ art bl-istess 
varjetà skont l-istess sistema ta’ 
koltivazzjoni ta’ dwieli. 

 L-Istati Membri jistgħu jistipulaw aktar 
speëifikazzjonijiet, speëjalment fir-
rigward tal-età tal-vinji mibdula. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 140 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta l-għeneb ta’ kwalita kummerëjali 
jitħalla fuq il-pjanti fi tmiem ië-ëiklu 
normali ta’ produzzjoni (nuqqas ta’ ħsad) 
dan m’għandux jitqies bħala ħsad bikri.  
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 142 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-espressjoni “avveniment klimatiku 
avvers” għandu jkollu l-istess tifsira bħal 
“avveniment klimatiku avvers li jista’ 
jixbah diŜastru naturali” fl-Artikolu 2(8) 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar 
għajnuna mill-Istat lill-impriŜi Ŝgħar u ta' 
daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' 
prodotti agrikoli u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 70/20011. 

 _________________ 

 1 ĀU L 358, 16.12.2006, p. 3. 

Āustifikazzjoni 

Id-definizzjonijiet huma elementi importanti li għandhom jiāu inkluŜi fl-att baŜiku (mid-
definizzjoni li tidher fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008). 
 

Emenda  25 

Proposta għal regolament  

Artikolu 155 - paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
iffissar tal-għajnuna għal kull kaxxa ta’ 
bajd tad-dud tal-ħarir uŜata skont l-
Artikolu 43(3) tat-Trattat. 

4. L-ammonti ta’ għajnuna mogħtija lil 
dawk li jrabbu d-dud tal-ħarir għandhom 
ikunu ffissati mill-Kummissjoni, permezz 
ta’ atti delegati adottati skont il-proëedura 
ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 323(1a), 
filwaqt li titqies l-organizzazzjoni tas-
settur tat-trobbija tad-dud tal-ħarir f’ëerti 
reājuni tal-Unjoni u l-ħtieāa li jkun 
iffaëilitat l-adattament tal-provvista għas-
sitwazzjoni tas-suq. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
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għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 174 - paragrafu 1 – subparagrafi 1a, 1b, 1c, 1d u 1e (āodda) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-punti 
(a)(iii) u (b)(iii), “produzzjoni” għandha 
tkopri l-operazzjonijiet kollha involuti, 
mill-ħsad tal-għeneb sat-tmiem tal-
proëess tal-produzzjoni tal-inbid, ħlief 
għal kwalunkwe proëess li jiāi wara l-
produzzjoni. 

 Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-punt 
(b)(ii), il-porzjon tal-għeneb, sa 15%, li 
jista’ joriāina minn barra Ŝ-Ŝona 
āeografika demarkata għandu jiāi mill-
Istat Membru jew mill-pajjiŜ terz 
ikkonëernat li fih tkun tinsab iŜ-Ŝona 
demarkata. 

 B’deroga mill-punti (a)(iii) u (b)(iii), u 
bil-kundizzjoni li l-ispeëifikazzjoni tal-
prodott stipulata fl-Artikolu 175(2) tkun 
tipprovdi dan, prodott b’denominazzjoni 
protetta tal-oriāini jew b’indikazzjoni 
āeografika protetta jista’ jiāi pproëessat 
f’inbid:  

 (a) f’Ŝona li tkun qiegħda viëin sew taŜ-
Ŝona ddemarkata kkonëernata; jew 

 (b) f’Ŝona li tkun tinsab fl-istess unità 
amministrattiva jew f’unità 
amministrattiva viëina, kif definit fir-
regoli nazzjonali; jew  

 (c) fil-kaŜ ta’ denominazzjoni ta’ oriāini 
transkonfinali jew indikazzjoni āeografika 
transkonfinali, jew fil-kaŜ fejn ikun jeŜisti 
ftehim dwar il-miŜuri ta’ kontroll bejn 
Ŝewā Stati Membri jew aktar jew bejn Stat 
Membru wieħed jew aktar u pajjiŜ terz 
wieħed jew aktar, f’Ŝona li tkun tinsab 
qrib sew taŜ-Ŝona ddemarkata inkwistjoni.  

 B’deroga mill-punt (b)(iii), u bil-
kundizzjoni li l-ispeëifikazzjoni tal-prodott 
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stipulata fl-Artikolu 175(2) tkun tipprovdi 
dan, l-inbejjed b’indikazzjoni āeografika 
protetta jistgħu jkomplu jiāu pproëessati 
f’inbid barra miŜ-Ŝona li tkun tinsab 
immedjatament viëin taŜ-Ŝona ddemarkata 
inkwistjoni sal-31 ta’ Diëembru 2012.  

 B’deroga mill-punt (a)(iii), u bil-
kundizzjoni li l-ispeëifikazzjoni tal-prodott 
stipulata fl-Artikolu 175(2) tkun tipprovdi 
dan, prodott jista’ jiāi pproëessat f’inbid 
spumanti jew f’inbid semifrizzanti 
b’denominazzjoni protetta tal-oriāini lil 
hinn miŜ-Ŝona li tkun tinsab 
immedjatament viëin taŜ-Ŝona ddemarkata 
inkwistjoni jekk din il-prattika kienet 
tintuŜa qabel l-1 ta’ Marzu 1986. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 202 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ħlief hekk kif speëifikat mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, id-Direttiva 2008/95/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għandhom 
japplikaw għat-tikkettar u l-preŜentazzjoni 
ta’ prodotti li jaqgħu fl-ambitu tagħhom. 

1. Ħlief hekk kif speëifikat mod ieħor f’dan 
ir-Regolament, id-Direttiva 2008/95/KE, 
id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE, id-
Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-
Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill għandhom 
japplikaw għat-tikkettar u l-preŜentazzjoni 
ta’ prodotti li jaqgħu fl-ambitu tagħhom. It-
tikkettar tal-prodotti msemmija fl-Anness 
XII, Parti II, punti 1 sa 11, 13, 15 u 16, 
ma jista’ jiāi ssuplementat bl-ebda 
partikolarità għajr dawk li hemm 
provvediment għalihom f’dan ir-
Regolament sakemm dawn ma jkunux 
jissodisfaw ir-rekwiŜiti tal-Artikolu 2(1)(a) 
tad-Direttiva 2000/13/KE. 

 2. Meta ingredjent wieħed jew aktar minn 
dawk elenkati fl-Anness IIIa tad-Direttiva 
2000/13/KE jkunu preŜenti f’wieħed mill-
prodotti msemmija fl-Anness XII, Parti II 
ta’ dan ir-Regolament, dawn iridu jkunu 
indikati fuq it-tikkettar, u ppreëeduti mit-
terminu “jinkludi”.  
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 Fil-kaŜ tas-sulfiti, jistgħu jintuŜaw it-
termini li āejjin: “sulfiti” jew “diossidu 
tal-kubrit”.  

 3. L-obbligu tat-tikkettar imsemmi fil-
paragrafu 2 jista’ jkun akkumpanjat bl-
uŜu ta’ pittogramma li għandha tiāi 
ddeterminata permezz ta’ att delegat 
b’konformità mal-Artikolu 321. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 203 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. B’deroga mill-paragrafu 1(a), ir-
referenza għall-kategorija tal-prodott tad-
dwieli tista’ titħalla barra għal inbejjed li t-
tikketti tagħhom jinkludu l-isem ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriāini jew 
indikazzjoni āeografika protetta. 

2. B’deroga mill-paragrafu 1(a), ir-
referenza għall-kategorija tal-prodott tad-
dwieli tista’ titħalla barra għal inbejjed li t-
tikketti tagħhom jinkludu l-isem ta’ 
denominazzjoni protetta tal-oriāini jew 
indikazzjoni āeografika protetta u għall-
inbejjed spumanti ta’ kwalità li t-tikketti 
tagħhom jinkludu t-terminu “Sekt”. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament  

Artikolu 228 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. F’kaŜijiet fejn waħda jew aktar mill-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 tkun 
segwita minn organizzazzjoni li tiābor fiha 
diversi fergħat tas-settur irrikonoxxuta u 
fejn din tkun fl-interess ekonomiku 
āenerali ta’ dawk il-persuni li l-attivitajiet 
tagħhom huma marbutin ma’ wieħed jew 
aktar mill-prodotti kkonëernati, l-Istat 
Membru li jkun ta r-rikonoxximent, jew il-
Kummissjoni, mingħajr l-għajnuna tal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 323(1), meta 
r-rikonoxximent ikun ingħata mill-
Kummissjoni, jista’ jiddeëiedi jew tista’ 
tiddeëiedi rispettivament, li individwi jew 
gruppi li mhumiex membri tal-
organizzazzjoni iŜda li jibbenifikaw minn 

1. F’kaŜijiet fejn waħda jew aktar mill-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 tkun 
segwita minn organizzazzjoni li tiābor fiha 
diversi fergħat tas-settur irrikonoxxuta u 
fejn dan ikun fl-interess ekonomiku 
āenerali ta’ dawk il-persuni li l-attivitajiet 
tagħhom huma marbutin ma’ wieħed jew 
aktar mill-prodotti kkonëernati, l-Istat 
Membru li jkun ta r-rikonoxximent, jew, 
meta r-rikonoxximent ikun ingħata mill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati mingħajr 
l-applikazzjoni tal-Artikolu 323, jista’ 
jiddeëiedi jew tista’ tiddeëiedi 
rispettivament, li individwi jew gruppi li 
mhumiex membri tal-organizzazzjoni iŜda 
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dawk l-attivitajiet għandhom iħallsu lill-
organizzazzjoni l-ħlas kollu tas-sħubija li 
jħallsu l-membri tagħha, jew parti minnu, 
safejn it-tali ħlasijiet tas-sħubija jkunu 
maħsubin biex ikopru l-ispejjeŜ imāarrbin 
direttament minħabba s-segwitu tal-
attivitajiet ikkonëernati, minbarra dawk 
amministrattivi ta’ kwalunkwe 
deskrizzjoni. 

li jibbenifikaw minn dawk l-attivitajiet 
għandhom iħallsu lill-organizzazzjoni l-
ħlas kollu tas-sħubija li jħallsu l-membri 
tagħha, jew parti minnu, safejn it-tali 
ħlasijiet tas-sħubija jkunu maħsubin biex 
ikopru l-ispejjeŜ imāarrbin direttament 
minħabba s-segwitu tal-attivitajiet 
ikkonëernati, minbarra dawk 
amministrattivi ta’ kwalunkwe 
deskrizzjoni. 

Āustifikazzjoni 

Is-setgħa ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni ma kinetx imniŜŜla fil-proposta leāislattiva. 
 

Emenda  30 

Proposta għal regolament  

Artikolu 254 – paragrafu 2 – kliem introduttorju u punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tipprovdi għal: 

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a), tipprovdi għal:  

(a) l-uŜu tal-liëenzji, u, fejn ikun meħtieā, 
għal regoli speëifiëi marbutin, b’mod 
partikulari, mal-kundizzjonijiet li bihom 
għandhom jitressqu l-applikazzjonijiet 
għall-importazzjoni u li bihom għandha 
tingħata l-awtorizzazzjoni fi ħdan il-kwota 
tat-tariffi; 

(a) l-uŜu tal-liëenzji, u, fejn ikun meħtieā, 
għal regoli speëifiëi marbutin, b’mod 
partikulari, mal-proëeduri biex jitressqu l-
applikazzjonijiet għall-importazzjoni kif 
ukoll biex jingħataw l-awtorizzazzjonijiet 
fi ħdan il-kwota tat-tariffi; 

Āustifikazzjoni 

Tip ta’ regoli li jimplika obbligi u, b’mod partikulari, it-terminu “kundizzjonijiet”, huwa kliem 
uŜat normalment għal atti delegati. L-emenda tikkjarifika l-ambitu permezz ta’ test iktar preëiŜ. 

Emenda  31 

Proposta għal regolament  

Artikolu 273 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kunsill għandu jieħu miŜuri dwar l-
istabbiliment tar-rifuŜjonijiet skont l-

2. Ir-rifuŜjonijiet għandhom jiāu ffissati 
mill-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
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Artikolu 43(3) tat-Trattat. proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a). Dawn jistgħu jiāu ffissati: 

 (a) f’intervalli regolari; 

 (b) bi proëeduri ta’ offerti għaë-ëereali, ir-
ross, iz-zokkor u l-ħalib u l-prodotti tal-
ħalib. 

 Ħlief meta tkun iffissata bi proëedura ta’ 
offerti, il-Kummissjoni għandha tiffissa l-
lista ta’ prodotti li abbaŜi tagħha tingħata 
rifuŜjoni għall-esportazzjoni u l-ammont 
ta’ rifuŜjonijiet għall-esportazzjoni mill-
anqas darba kull tliet xhur. L-ammont 
tar-rifuŜjoni jista', madankollu, jibqa' fl-
istess livell għal aktar minn tliet xhur u 
jista', fejn meħtieā, jiāi aāāustat matul il-
perjodu ta' intervent mill-Kummissjoni, 
mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 323, 
fuq talba ta' xi Stat Membru jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess. 

 3. Wieħed għandu jqis aspett wieħed jew 
aktar minn dawn li āejjin meta jkunu qed 
jiāu ffissati rifuŜjonijiet għal ëertu 
prodott: 

 (a) is-sitwazzjoni eŜistenti u x-xejra futura 
fir-rigward ta’: 

 (i) il-prezzijiet ta’ dak il-prodott u d-
disponibbiltajiet tiegħu fis-suq tal-Unjoni, 

 (ii) il-prezzijiet ta’ dak il-prodott fis-suq 
dinji; 

 (b) l-għanijiet tal-organizzazzjoni tas-suq 
komuni, li huma li jiāi Ŝgurat l-ekwilibriju 
u l-iŜvilupp naturali tal-prezzijiet u l-
kummerë f’dan is-suq; 

 (c) il-ħtieāa li jkunu evitati taqlibiet li 
x’aktarx joħolqu Ŝbilanë fit-tul bejn il-
provvista u d-domanda fis-suq tal-Unjoni; 

 (d) l-aspetti ekonomiëi tal-
esportazzjonijiet proposti; 

 (e) il-limiti li jirriŜultaw minn ftehimiet 
konkluŜi skont l-Artikolu 218 tat-Trattat; 

 (f) il-ħtieāa li jkun stabbilit bilanë bejn l-
uŜu ta’ prodotti baŜiëi tal-Unjoni fil-
manifattura ta’ prodotti pproëessati għall-
esportazzjoni lejn pajjiŜi terzi u l-uŜu ta’ 
prodotti minn pajjiŜi terzi li jiddaħħlu 
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skont arranāamenti ta’ pproëessar; 

 (g) l-ispejjeŜ tal-kummerëjalizzazzjoni l-
aktar favorevoli u l-ispejjeŜ tat-trasport 
mis-swieq tal-Unjoni għall-portijiet tal-
Unjoni jew postijiet oħra tal-esportazzjoni 
flimkien mal-ispejjeŜ tat-trasport lejn il-
pajjiŜi ta’ destinazzjoni; 

 (h) id-domanda fuq is-suq tal-Unjoni; 

 (i) fir-rigward tas-setturi tal-laħam tal-
majjal, il-bajd u l-laħam tat-tjur, id-
differenza bejn il-prezzijiet fl-Unjoni u l-
prezzijiet fis-suq dinji għall-kwantità ta’ 
qamħ għall-għalf meħtieā għall-
produzzjoni fl-Unjoni tal-prodotti ta’ 
dawk is-setturi.  

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  
 

Emenda  32 

Proposta għal regolament  

Artikolu 273 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 273a  

 MiŜuri speëifiëi dwar rifuŜjonijiet tal-
esportazzjoni għaë-ëereali u r-ross 

 1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a), tiffissa ammont korrettiv 
applikabbli għar-rifuŜjonijiet tal-
esportazzjoni ffissati fir-rigward tas-
setturi taë-ëereali u r-ross. Fejn ikun 
neëessarju, il-Kummissjoni tista’, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati 
mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 323, 
temenda l-ammonti korrettivi. 

 L-ewwel subparagrafu jista' jiāi applikat 
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għal prodotti tas-setturi taë-ëereali u r-
ross li jiāu esportati fil-forma ta' oāāetti 
elenkati fl-Anness XVII. 

 2. Għall-ewwel tliet xhur tas-sena ta’ 
kummerëjalizzazzjoni, ir-rifuŜjoni 
applikabbli għall-esportazzjoni ta’ xgħir, 
li jkun maħŜun fi tmiem is-sena ta’ 
kummerëjalizzazzjoni preëedenti jew 
magħmul minn barli li kien fl-istokk ta' 
dak iŜ-Ŝmien, għandha tkun dik li kieku 
kienet tapplika għal-liëenzja tal-
esportazzjoni inkwistjoni għall-
esportazzjonijiet magħmulin matul l-
aħħar xahar tas-sena ta’ 
kummerëjalizzazzjoni preëedenti. 

 3. Ir-rifuŜjoni għall-prodotti elenkati fil-
punti (a) u (b) tal-Parti I tal-Anness I, 
stabbilita skont l-Artikolu 274(2), tista’ 
tkun aāāustata mill-Kummissjoni 
b’konformità mal-proëedura ta’ eŜami 
msemmija fl-Artikolu 323(1a), kwalunkwe 
bidla fil-livell tal-prezz ta' intervent. 

 L-ewwel subparagrafu jista' jkun 
applikat, fl-intier tiegħu jew parzjalment, 
għall-prodotti elenkati fil-punti (c) u (d) 
tal-Parti I ta’ dak l-Anness I, esportati fil-
forma ta' oāāetti msemmija fil-Parti I tal-
Anness XVII.  F’dak il-kaŜ, l-
aāāustament imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandu jiāi korrett mill-
Kummissjoni, b’konformità mal-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a), billi jkun applikat koeffiëjent li 
jirrappreŜenta l-proporzjon bejn il-
kwantità tal-prodott baŜiku u l-kwantità 
tiegħu li tkun fil-prodott ipproëessat 
esportat jew uŜat fil-prodotti esportati. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tintroduëi t-test tal-Artikolu 10 tal-proposta riëenti tal-Kummissjoni għal 
Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti għajnuniet, rifuŜjonijiet u 
prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq agrikoli (COM(2011)193). 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament  

Artikolu 281 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sabiex jitqies l-iŜvilupp tas-suq għal kull 
wieħed mill-prodotti tas-settur tal-pjanti 
ħajjin li jaqa’ fi ħdan il-kodiëi tan-NM bin-
numru 0601 10, kull sena jistgħu jiāu 
stabbiliti prezz minimu wieħed jew aktar 
għall-esportazzjonijiet lejn pajjiŜi terzi fi 
Ŝmien xieraq qabel l-istaāun tal-
kummerëjalizzazzjoni. Il-Kunsill għandu 
jieħu miŜuri dwar l-istabbiliment tal-
prezzijiet minimi skont l-Artikolu 43(3) 
tat-Trattat. 

1. Sabiex jitqies l-iŜvilupp tas-suq għal kull 
wieħed mill-prodotti tas-settur tal-pjanti 
ħajjin li jaqa’ fi ħdan il-kodiëi tan-NM bin-
numru 0601 10, kull sena jistgħu jiāu 
stabbiliti prezz minimu wieħed jew aktar 
mill-Kummissjoni għall-esportazzjonijiet 
lejn pajjiŜi terzi fi Ŝmien xieraq qabel l-
istaāun tal-kummerëjalizzazzjoni.  

L-esportazzjoni tat-tali prodotti għandha 
tkun permessa biss bi prezz li jkun daqs il-
prezz minimu stabbilit għall-prodott 
ikkonëernat jew li jkun ogħla minnu. 

L-esportazzjoni tat-tali prodotti għandha 
tkun permessa biss bi prezz li jkun daqs il-
prezz minimu stabbilit għall-prodott 
ikkonëernat jew li jkun ogħla minnu. 

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miŜuri 
amministrattivi kollha meħtieāa marbutin 
mal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, 
filwaqt li tqis l-obbligi li āejjin mill-
ftehimiet konkluŜi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat. 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miŜuri 
kollha meħtieāa marbutin mal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
323(1a) filwaqt tqis, b’mod partikulari, il-
prezzijiet fis-swieq internazzjonali u 
filwaqt li tqis l-obbligi li āejjin mill-
ftehimiet konkluŜi skont l-Artikolu 218 tat-
Trattat. 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 43(3) TFUE m’għandux japplika. Minflok, il-kontenut tal-proposta riëenti tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill li jiddetermina miŜuri dwar l-iffissar ta’ ëerti 
għajnuniet, rifuŜjonijiet u prezzijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni unika tas-swieq 
agrikoli (COM (2011) 193) għandu jissostitwixxi l-partijiet korrispondenti tar-Regolament il-
ādid dwar l-OKS Unika.  
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Emenda  34 

Proposta għal regolament  

Artikolu 296  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 296 [li għandu jitħassar wara l-
31 ta’ Diëembru 2010] 

imħassar 

DispoŜizzjonijiet speëifiëi għas-settur tal-
frott u l-ħaxix 

 

L-Istati Membri jistgħu jħallsu għajnuna 
mill-Istat għas-settur tal-frott u l-ħaxix 
sal-31 ta’ Diëembru 2010 bil-
kundizzjonijiet li āejjin: 

 

(a) l-għajnuna mill-Istat titħallas biss lil 
produtturi tal-frott u l-ħaxix li mhumiex 
membri ta’ organizzazzjoni tal-produtturi 
rrikonoxxuta u li jiffirmaw kuntratt ma’ 
organizzazzjoni tal-produtturi 
rrikonoxxuta li fih jaëëettaw li japplikaw 
il-miŜuri ta’ prevenzjoni u ta’ āestjoni tal-
kriŜijiet tal-organizzazzjoni tal-produtturi 
kkonëernata; 

 

(b) l-ammont tal-għajnuna mħallas lit-tali 
produtturi mhuwiex ta’ aktar minn 75 % 
tal-appoāā tal-Unjoni li jirëievu l-membri 
tal-organizzazzjoni tal-produtturi 
kkonëernata; and 

 

(c) l-Istat Membru kkonëernat jippreŜenta 
rapport lill-Kummissjoni sa mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diëembru 2010 dwar l-
effikaëja u l-effiëjenza tal-għajnuna mill-
Istat, li fih janalizza b’mod partikulari 
kemm l-għajnuna appoāāat lill-
organizzazzjoni tas-settur. Il-Kummissjoni 
se teŜamina r-rapport u tiddeëiedi jekk 
tagħmilx xi proposti xierqa jew le. 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament  

Artikolu 304 - paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fi kwalunkwe waqt wara l- 4. Fi kwalunkwe waqt wara l-
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1 ta’ Jannar 2016, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeëiedi li l-paragrafi 1, 2 u 3 ma 
għadhomx japplikaw. 

1 ta’ Jannar 2016, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeëiedi, permezz ta’ atti delegati 
adottati skont l-Artikolu 321, li l-
paragrafi 1, 2 u 3 ma għadhomx japplikaw. 

Āustifikazzjoni 

L-elementi mhux essenzjali tal-att baŜiku jistgħu jiāu mmodifikati permezz ta’ atti delegati. 
 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 314 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammonti li āejjin għandhom ikunu 
disponibbli fis-snin kalendarji indikati: 

2. L-ammonti li āejjin għandhom ikunu 
disponibbli fis-snin kalendarji indikati: 

 – 2009: EUR 40 660 000,  

– 2010: EUR 82 110 000, – 2010: EUR 82 110 000, 

– mill-2011 ’il quddiem: 
EUR 122 610 000. 

– mill-2011 ’il quddiem: 
EUR 122 610 000. 

 
 

Emenda  37 

Proposta għal regolament  

Artikolu 315 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miŜuri 
li huma kemm meħtieāa kif ukoll li jistgħu 
jiāu āāustifikati f’emerāenza, sabiex 
issolvi problemi prattiëi speëifiëi. It-tali 
miŜuri jistgħu jidderogaw mid-
dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
iŜda biss safejn, u għat-tali perjodu, li jkun 
strettament meħtieā. 

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti delegati adottati skont l-Artikolu 321, 
tistipula l-miŜuri li huma kemm meħtieāa 
kif ukoll li jistgħu jiāu āāustifikati 
f’emerāenza, sabiex issolvi problemi 
prattiëi speëifiëi. It-tali miŜuri jistgħu 
jidderogaw mid-dispoŜizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, iŜda biss safejn, u għat-tali 
perjodu, li jkun strettament meħtieā. 

2. Fejn ikun meħtieā sabiex tiāi solvuta l-
problema kkonëernata, il-Kummissjoni 
għandha taāixxi skont l-Artikolu 323(2). 

2. Fejn ikun meħtieā minħabba raāunijiet 
imperattivi ta’ urāenza, il-proëedura ta’ 
urāenza li hemm provvediment għaliha fl-
Artikolu 322 għandha tapplika għal atti 
delegati adottati skont dan l-Artikolu. 
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Āustifikazzjoni 

Dawn il-miŜuri, adottati f'sitwazzjonijiet ta' emerāenza, jistgħu jkunu tal-istess natura bħal 
miŜuri adottati skont l-Artikolu 290 TFUE (atti delegati). Billi hija prevista wkoll proëedura ta' 
urāenza għall-atti delegati, ir-rapporteur jipproponi l-uŜu possibbli tagħha, biex tkun Ŝgurata l-
effiëjenza tal-proëess tat-teħid ta' deëiŜjonijiet.  
 

Emenda  38 

Proposta għal regolament  

Artikolu 321 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-setgħat għall-adozzjoni tal-atti 
delegati msemmija f’dan ir-Regolament 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ Ŝmien indeterminat. 

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati tingħata 
lill-Kummissjoni b’suāāett għall-
kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. 

Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 
għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fil-
paragrafu 1 tista’ tiāi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. 

2. Id-delega tas-setgħa għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames 
snin minn…*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tas-setgħa 
ddelegata mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' ħames 
snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiāāedded taëitament għal perjodi tal-
istess tul ta' Ŝmien, għajr jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jopponi dan it-tiādid sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu.  

L-istituzzjoni li tkun bdiet proëedura 
interna biex tiddeëiedi jekk tirrevokax id-
delega tas-setgħa jew le għandha tagħmel 
l-almu tagħha biex tgħarraf lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi 
Ŝmien raāonevoli qabel ma tittieħed id-
deëiŜjoni finali, u għandha tindika s-
setgħat iddelegati li jistgħu jkunu suāāetti 
għar-revoka u r-raāunijiet li jista’ jkun 
hemm għar-revoka. 

 

Id-deëiŜjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speëifikati f’dik id-
deëiŜjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f’data iŜjed tard speëifikata 
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fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità tal-
atti delegati li jkunu diāà fis-seħħ. 
Għandha tiāi ppubblikata f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għall-att delegat fi 
Ŝmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill, dan il-perjodu għandu jiŜdied 
b’xahar. 

3. Id-delega tas-setgħa tista’ tiāi rrevokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ il-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f'Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speëifikata fiha. M’għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li jkunu 
diāà fis-seħħ. 

Jekk meta jiskadi dak il-perjodu la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oāāezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jiāi ppubblikat f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data msemmija fih. 

 

L-att delegat jista’ jiāi ppubblikat f’Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn ikunu għarrfu lill-
Kummissjoni li ma kienx beħsiebhom 
joāāezzjonaw għalih. 

 

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joāāezzjona għall-att delegat, dan ma 
għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
toāāezzjona għandha tiddikjara għaliex 
qiegħda toāāezzjona għall-att delegat. 

 

 4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

 5. Att delegat adottat skont dan ir-
Regolament għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun tqajmet l-ebda oāāezzjoni 
mill-Parlament jew mill-Kunsill fi Ŝmien 
perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
it-tnejn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joāāezzjonaw. Dak il-perjodu 
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għandu jkun estiŜ b’xahrejn fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.  

 _______________________ 

 * Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-Qbil Komuni dwar l-atti delegati bejn l-istituzzjonijiet. 
 

Emenda  39 

Proposta għal regolament  

Artikolu 322 - paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għal att delegat 
adottat skont dan l-Artikolu skont il-
proëedura msemmija fl-Artikolu 321(3). 
F’kaŜ bħal dan, l-att m’għandux jibqa’ 
japplika. L-istituzzjoni li toāāezzjona għat-
tali att delegat għandha tiddikjara r-
raāunijiet tagħha għal dan. 

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għal att delegat 
adottat skont dan l-Artikolu skont il-
proëedura msemmija fl-Artikolu 321(5). 
F’kaŜ bħal dan, il-Kummissjoni għandha 
tħassar l-att bla dewmien wara n-notifika 
tad-deëiŜjoni ta’ oāāezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.  

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-Qbil Komuni dwar l-atti delegati bejn l-istituzzjonijiet. 
 
 
Emenda 40 

Proposta għal regolament  

Artikolu 323  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. [Meta jiāu adottati atti ta’ 
implimentazzjoni skont dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandu 
jkollha l-għajnuna tal-Kumitat għall-
Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq 
Agrikoli u għandha tapplika l-proëedura 
li dwarha hemm dispoŜizzjoni fl-
Artikolu [5] tar-Regolament (UE) 
Nru [xxxx/yyyy](għandu jimtela wara li 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-
għajnuna ta’ kumitat li għandu jkun 
magħruf bħala l-Kumitat għall-
Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq 
Agrikoli. Dan il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. 
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jiāi adottat ir-Regolament dwar il-
mekkaniŜmi ta’ kontroll, kif imsemmi fl-
Artikolu 291(2) tat-TFUE, li qed jiāi 
diskuss dal-ħin mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill).] 

 1a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

2. Fil-kaŜijiet ta’ urāenza li dwarhom 
hemm dispoŜizzjoni fl-Artikoli 265, 266, 
282 u 315(2) ta’ dan ir-Regolament, 
għandha tapplika l-proëedura li dwarha 
hemm dispoŜizzjoni fl-Artikolu [6] tar-
Regolament (UE) Nru [xxxx/yyyy]. 

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, 
flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu. 

Āustifikazzjoni 

Tirrifletti mudelli komuni dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għal kontrol mill-Istati 
Membri.  
 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Anness V - parti A - sezzjoni III - punt 2 - subparagrafu 1a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati jipproëedu għas-suddiviŜjoni 
ta’ kull waħda mill-klassifikazzjonijiet li 
hemm provvediment għalihom fil-punti 1 
u 2 f’massimu ta’ tliet klassijiet 
subordinati. 

Āustifikazzjoni 

Il-kodifikazzjoni tal-OKS trid issir abbaŜi ta’ dritt stabilit. Għaldaqstant għandu jiāi inkluŜ it-test sħiħ 
tal-Anness li diāà jeŜisti. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Anness V - parti C - sezzjoni III  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-karkassi għandhom jiāu kklassifikati 1. Il-karkassi għandhom jiāu kklassifikati 
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billi jiāu applikati d-dispoŜizzjonijiet 
mogħtija fil-punt A.III. mutatis mutandis. 
Madankollu, it-terminu “koxxa” mogħti fil-
punt A.III.1 u fir-ringieli 3 u 4 tat-tabella 
mogħtija fil-punt A.III.2. għandu jinbidel 
bit-terminu “robbu ta’ wara”. 

billi jiāu applikati d-dispoŜizzjonijiet 
mogħtija fil-punt A.III. mutatis mutandis. 
Madankollu, it-terminu “koxxa” mogħti fil-
punt A.III.1 u fir-ringieli 3 u 4 tat-tabella 
mogħtija fil-punt A.III.2. għandu jinbidel 
bit-terminu “robbu ta’ wara”.  

 2. B’deroga mill-punt 1, għall-ħrief li l-piŜ 
tal-karkassa tagħhom ikun inqas minn 
13-il kilogramma, il-Kummissjoni tista’, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni 
mingħajr l-applikazzjoni tal-Artikolu 323, 
tawtorizza lill-Istati Membri juŜaw il-
kriterji ta’ klassifikazzjoni li āejjin:  

 (a) il-piŜ tal-karkassa;  

 (b) il-kulur tal-laħam;  

 (c) il-kopertura tax-xaħam. 

Āustifikazzjoni 

Il-kodifikazzjoni tal-OKS trid issir abbaŜi ta’ dritt stabilit. Għaldaqstant it-test sħiħ tal-Anness li diāà 
jeŜisti, għandu jiāi inkluŜ u adattat għad-dispoŜizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona. 

 
 
 


