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mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
 
Rapport 

Sophie Auconie A7-0199/2012 

Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini 
 
Proposta għal regolament (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Emenda 1 

Proposta għal regolament 

Title  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija 
tad-dispoŜizzjonijiet dwar it-tikkettjar 
volontarju taë-ëanga 

li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija 
tad-dispoŜizzjonijiet dwar is-sistema ta’ 
tikkettjar volontarju taë-ëanga 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) It-traëëar tal-laħam taë-ëanga sas-sors 
permezz ta' identifikazzjoni u 
reāistrazzjoni huwa prerekwiŜit għat-
tikkettjar tal-oriāini tul il-katina alimentari 
kollha u jiŜgura l-protezzjoni tal-
konsumatur u s-saħħa pubblika.  

(4) It-traëëar tal-laħam taë-ëanga sas-sors 
permezz ta' identifikazzjoni u 
reāistrazzjoni huwa prerekwiŜit għat-
tikkettjar tal-oriāini tul il-katina alimentari 
kollha. Dawk il-miŜuri jiŜguraw il-
protezzjoni tal-konsumatur u s-saħħa 
pubblika u jippromwovu l-fiduëja tal-
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konsumatur. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u t-tikkettjar volontarju taë-ëanga 
āew elenkati bħala "obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speëjali 
f'termini tal-piŜijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-PiŜijiet Amministrattivi 
fl-UE". 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 u 
b'mod aktar partikolari l-identifikazzjoni 
bovina u s-sistema ta’ tikkettjar volontarju 
taë-ëanga āew elenkati bħala "l-obbligi ta’ 
informazzjoni b’importanza speëjali 
f'termini tal-piŜijiet li jimponu fuq in-
negozji" fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew dwar “Programm ta’ Azzjoni 
għat-Tnaqqis tal-PiŜijiet Amministrattivi 
fl-UE". 

Āustifikazzjoni 

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inkluŜi 
speëifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eëë), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieāa għat-
tfassil ta’ regoli āenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieā tagħrif oāāettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
āenerali jikkompletaw il-leāiŜlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar. 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-uŜu ta’ sistemi elettroniëi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proëessi tat-traëëabbiltà 
permezz ta' qari u reāistrazzjoni 
awtomatizzati u aktar preëiŜi fir-reāistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-baŜi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloëità, l-
affidabilità u l-preëiŜjoni tas-sistema. 

(6) L-uŜu ta’ sistemi elettroniëi ta’ 
identifikazzjoni għandu l-potenzjal li 
jissemplifika l-proëessi tat-traëëabbiltà 
permezz ta' qari u reāistrazzjoni 
awtomatizzati u aktar preëiŜi fir-reāistru 
tal-istabbiliment. Dan jippermetti wkoll 
rappurtar awtomatizzat tal-movimenti tal-
annimali fil-baŜi ta' dejta kompjuterizzata, 
u b'hekk ikun hemm titjib fil-veloëità, l-
affidabilità u l-preëiŜjoni tas-sistema. Dan 
itejjeb il-āestjoni tal-pagamenti diretti 
magħmulin lill-bdiewa għal kull bhima 
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permezz ta’ kontrolli aħjar u tnaqqis fir-
riskju ta' Ŝbalji fil-pagamenti. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbaŜati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin. 
Dik it-teknoloāija tippermetti qari aktar 
veloëi u aktar preëiŜ ta' kodiëijiet tal-
identità tal-annimali individwali 
direttament għal āo sistemi għall-
ipproëessar tad-dejta li jirriŜulta fi tnaqqis 
fil-ħin meħtieā biex jiāu rintraëëati 
annimali potenzjalment infettati jew ikel 
infettat, fi frankar ta' spejjeŜ tax-xogħol 
iŜda fl-istess ħin ukoll iŜŜid l-ispejjeŜ tat-
tagħmir. 

(7) Is-sistemi ta' identifikazzjoni 
elettronika bbaŜati fuq l-identifikazzjoni 
bil-frekwenzi tar-radju għamlu avvanzi 
konsiderevoli matul l-aħħar għaxar snin, 
ukoll jekk l-istandards tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Istandardazzjoni 
(ISO) għad iridu jiāu applikati, u jeħtieā 
li jkunu ttestjati għall-bovini. Dik it-
teknoloāija tippermetti qari aktar veloëi u 
aktar preëiŜ ta' kodiëijiet tal-identità tal-
annimali individwali direttament għal āo 
sistemi għall-ipproëessar tad-dejta li 
jirriŜulta fi tnaqqis fil-ħin meħtieā biex jiāu 
rintraëëati annimali potenzjalment infettati 
jew ikel infettat, li jwassal għal titjib fil-
baŜijiet ta' dejta u għal kapaëità akbar 
għal reazzjoni mingħajr dewmien f'kaŜ li 
jfaqqa' l-mard, fi frankar ta' spejjeŜ tax-
xogħol iŜda fl-istess ħin ukoll iŜŜid l-
ispejjeŜ tat-tagħmir. Jekk l-identifikazzjoni 
elettronika tkun difettuŜa, il-ħsara tat-
teknoloāija ma għandhiex twassal għall-
impoŜizzjoni ta' pagamenti ta’ penali fuq 
il-bdiewa. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Minħabba l-avvanzi teknoloāiëi fl-EID, 
bosta Stati Membri ddeëidew li jibdew 
jimplimentaw l-EID bovina fuq baŜi 
volontarja. Dawk l-inizjattivi x'aktarx li 
jwasslu biex jiāu Ŝviluppati sistemi 
differenti fl-Istati Membri individwali jew 

(9) Minħabba l-avvanzi teknoloāiëi fl-EID, 
bosta Stati Membri ddeëidew li jibdew 
jimplimentaw l-EID bovina fuq baŜi 
volontarja. Dawk l-inizjattivi x'aktarx li 
jwasslu biex jiāu Ŝviluppati sistemi 
differenti fl-Istati Membri individwali jew 
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mill-partijiet interessati. śvilupp bħal dan 
jimpedixxi l-armonizzazzjoni aktar 'il 
quddiem tal-istandards tekniëi fi ħdan l-
Unjoni. 

mill-partijiet interessati. śvilupp bħal dan 
jimpedixxi l-armonizzazzjoni sussegwenti 
tal-istandards tekniëi fi ħdan l-Unjoni. 
Għandu jkun Ŝgurat li s-sistemi introdotti 
fl-Istati Membri jkunu interoperabbli u 
konsistenti mal-istandards tal-ISO. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħŜiena fuq ëerti operaturi. 
Huwa għalhekk xieraq li tiāi stabbilita 
sistema volontarja għall-introduzzjoni tal-
EID. B'din is-sistema, l-EID tintgħaŜel 
minn dawk li x'aktarx ikollhom benefiëëji 
ekonomiëi immedjati.  

(16) Li l-EID issir obbligatorja madwar l-
Unjoni kollha jista' jħalli effetti 
ekonomikament ħŜiena fuq ëerti operaturi. 
Barra minn hekk, hemm problemi prattiëi 
li għadhom ixekklu l-operazzjoni effikaëi 
tal-EID, l-aktar f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-eŜattezza tat-teknoloāija. L-
esperjenza tal-implimentazzjoni ta' 
identifikazzjoni elettronika obbligatorja 
għall-annimali ruminanti Ŝgħar turi li 
minħabba t-teknoloāija difettuŜa u 
diffikultajiet prattiëi spiss ikun 
impossibbli li tinkiseb eŜattezza ta' 100 %. 
Huwa għalhekk xieraq li tiāi stabbilita 
sistema volontarja. Tali sistema tippermetti 
li l-EID tintgħaŜel biss minn dawk li 
x'aktarx ikollhom benefiëëji ekonomiëi 
rapidi. 

Emenda  8 
Proposta għal regolament 
Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha. 

(17) L-Istati Membri għandhom sistemi tat-
trobbija, tal-prattiki tal-biedja u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur differenti 
ħafna. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jitħallew jagħmlu l-EID 
obbligatorja fit-territorju tagħhom biss 
meta jidhrilhom li jkun xieraq, wara li 
jikkunsidraw dawk il-fatturi kollha, inkluŜ 
kwalunkwe impatt negattiv fuq il-bdiewa 
Ŝ-Ŝgħar u wara l-konsultazzjoni mal-
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organizzazzjonijiet li jirrappreŜentaw l-
industrija taë-ëanga.  

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Annimali li jidħlu fl-Unjoni minn 
pajjiŜi terzi għandhom ikunu suāāetti 
għall-istess rekwiŜiti ta’identifikazzjoni li 
japplikaw għal annimali mwielda fl-
Unjoni. 

(18) Annimali u laħam li jidħlu fl-Unjoni 
minn pajjiŜi terzi għandhom ikunu suāāetti 
għall-istess rekwiŜiti ta’identifikazzjoni u 
traëëabilità li japplikaw għal annimali 
mwielda fl-Unjoni. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroā passaport għal kull annimal li jrid 
jiāi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawŜa piŜ amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-
baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri jiŜguraw 
suffiëjentement it-traëëabilità tal-
movimenti domestiëi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarāu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerë 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiŜit tal-
ħruā ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerë intra-Unjoni. 

(19) Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 
jipprevedi li l-awtorità kompetenti għandha 
toħroā passaport għal kull annimal li jrid 
jiāi identifikat skont dak ir-Regolament. 
Dan jikkawŜa piŜ amministrattiv 
konsiderevoli għall-Istati Membri. Il-
baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati stabbiliti 
mill-Istati Membri għandhom jiŜguraw 
suffiëjentement it-traëëabilità tal-
movimenti domestiëi tal-annimali bovini. 
Il-passaporti għandhom għalhekk jinħarāu 
biss għal annimali maħsuba għall-kummerë 
intra-Unjoni. Ladarba l-iskambju tad-dejta 
bejn il-baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati 
nazzjonali huwa operattiv, ir-rekwiŜit tal-
ħruā ta’ dawn il-passaporti ma għandux 
jibqa' japplika għal annimali maħsuba 
għall-kummerë intra-Unjoni. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ādida) 



 

 
 PE493.563/ 6 

 MT 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Sa issa, ma hemm l-ebda 
leāiŜlazzjoni speëifika dwar l-ikklonar. 
B’dana kollu, l-istħarriāiet tal-opinjoni 
jindikaw li din il-kwistjoni hija ta’ interess 
kbir għall-pubbliku Ewropew. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun Ŝgurat li ë-ëanga li 
tkun āejja minn bhejjem ikklonati jew 
mid-dixxendenti tagħhom tiāi ttikkettata 
bħala tali.  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
tistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taë-ëanga 
li jistipulaw l-approvazzjoni ta' ëerti 
speëifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piŜ amministrattiv u l-ispejjeŜ imāarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiëi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiëëji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar. 

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
tistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taë-ëanga 
li jistipulaw l-approvazzjoni ta' ëerti 
speëifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Fid-
dawl tal-iŜviluppi fis-settur taë-ëanga 
minn mindu āie adottat ir-Regolament 
imsemmi, is-sistema ta’ tikkettar taë-
ëanga jeħtieāa li tiāi riveduta. Peress li s-
sistema tat-tikkettjar volontarju taë-ëanga 
la hija effikaëi u lanqas utli, din għandha 
titħassar, bla ħsara għad-dritt tal-
operaturi li jinfurmaw lill-konsumaturi 
permezz ta’ tikkettjar volontarju. 
Konsegwentement, bħal fir-rigward ta’ 
kwalunkwe tip ieħor ta’ laħam, l-
informazzjoni li tmur lil hinn mit-tikkettar 
obbligatorju, jiāifieri f’dan il-kaŜ 
partikolari dak li huwa meħtieā mill-
Artikoli 13 u 15 tar-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, u li hija estremament 
importanti għall-konsumaturi u l-bdiewa, 
ngħidu aħna r-razza, l-għalf u t-trobbija 
tal-bhejjem, trid tirrispetta l-leāiŜlazzjoni 
orizzontali attwali, inkluŜ ir-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 



 

 
 PE493.563/ 7 

 MT 

2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar 
l-ikel lill-konsumaturi1. Barra minn hekk, 
it-tħassir huwa ekwilibrat ukoll bil-
formulazzjoni, f’dan ir-Regolament, ta’ 
regoli āenerali li jiŜguraw il-ħarsien tal-
konsumatur. 

 _____________ 

 1 ĀU L 304, 22.11.2011, p. 18. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
tistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taë-ëanga 
li jistipulaw l-approvazzjoni ta' ëerti 
speëifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Il-
piŜ amministrattiv u l-ispejjeŜ imāarrba 
mill-Istati Membri u l-operaturi 
ekonomiëi biex japplikaw din is-sistema 
mhumiex proporzjonati għall-benefiëëji 
tas-sistema. Dik it-Taqsima għandha 
għalhekk titħassar. 

(20) It-Taqsima II tat-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 
tistabbilixxi r-regoli għal sistema 
volontarja ta’ tikkettjar tal-laħam taë-ëanga 
li jistipulaw l-approvazzjoni ta' ëerti 
speëifikazzjonijiet tat-tikkettjar mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Kull 
speëifikazzjoni għat-tikkettar li tmur lil 
hinn mit-tikkettar obbligatorju, ngħidu 
aħna r-razza, il-għalf u t-trobbija tal-
bhejjem, huma kollha estremament 
importanti għall-konsumaturi kif ukoll 
għall-bdiewa li juŜaw dan it-tikkettar 
għall-kummerëjalizzazzjoni tal-prodotti 
tagħhom. Bl-iskop li jkun Ŝgurat li l-
informazzjoni tkun preëiŜa u affidabbli, 
din it-Taqsima għandha għalhekk 
tinŜamm. 

Āustifikazzjoni 

Il-kummerëjalizzazzjoni ottimali tal-prodotti tagħhom hija fattur importanti għall-bdiewa. L-
approvazzjoni mill-awtorità kompetenti tiŜgura li t-tagħrif speëifiku li jkun hemm fuq it-tikketti 
jkun bir-reqqa u affidabbli. Mingħajr approvazzjoni bħal din, il-konsumaturi ma jistgħux 
jafdaw it-tikkettar tal-prodott, u għalhekk is-sistema tat-tikkettar volontarju għandha tinŜamm. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Sabiex jiāi Ŝgurat li r-regoli meħtieāa 
għat-tħaddim sew tal-identifikazzjoni, ir-
reāistrazzjoni u t-traëëabilità tal-annimali 
bovini u ë-ëanga jkunu applikati, is-setgħa 
għall-adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiāi 
ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-
rekwiŜiti għal mezzi alternattivi ta' 
identifikazzjoni tal-annimali bovini, taë-
ëirkostanzi speëjali li fihom l-Istati Membri 
jistgħu jestendu l-perjodi massimi għall-
applikazzjoni tal-mezzi ta' identifikazzjoni, 
tad-dejta li trid tiāi skambjata bejn il-
baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati tal-Istati 
Membri, tal-perjodu massimu għal ëerti 
obbligi ta’ rappurtar, tar-rekwiŜiti għal 
mezzi ta' identifikazzjoni, tal-
informazzjoni li għandha tkun inkluŜa fil-
passaporti u fir-reāistri individwali li jridu 
jinŜammu fuq kull stabbiliment, tal-livell 
minimu ta' kontrolli uffiëjali, tal-
identifikazzjoni u reāistrazzjoni ta' 
movimenti ta' annimali bovini meta 
mħollija jirgħu fis-sajf f'postijiet differenti 
fil-muntanji, tar-regoli għat-tikkettjar ta' 
ëerti prodotti li għandhom ikunu 
ekwivalenti għar-regoli stabbliti fir-
Regolament (KE) Nru 1760/2000, tad-
definizzjonijiet ta’ kapuljat taë-ëanga, fdal 
taë-ëanga jew qatgħat taë-ëanga, tal-
indikazzjonijiet speëifiëi li jistgħu 
jitqiegħdu fuq it-tikketti, tad-
dispoŜizzjonijiet tat-tikkettjar li għandhom 
x'jaqsmu mas-semplifikazzjoni tal-
indikazzjoni tal-oriāini, id-daqs massimu u 
l-kompoŜizzjoni ta' ëerti gruppi ta' 
annimali, tal-proëeduri ta’ approvazzjoni 
relatati mal-kundizzjonijiet tat-tikkettjar 
fuq l-ippakkjar tal-qatgħat tal-laħam u tas-
sanzjonijiet amministrattivi li jridu jiāu 
applikati mill-Istati Membri f’kaŜijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 1760/2000. Huwa ta’ importanza 

(22) Sabiex jiāi Ŝgurat li r-regoli meħtieāa 
għat-tħaddim sew tal-identifikazzjoni, ir-
reāistrazzjoni u t-traëëabilità tal-annimali 
bovini u ë-ëanga jkunu applikati, is-setgħa 
għall-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 
290 tat-Trattat għandha tiāi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiŜiti għal 
mezzi alternattivi ta' identifikazzjoni tal-
annimali bovini, taë-ëirkostanzi speëjali li 
fihom l-Istati Membri jistgħu jestendu l-
perjodi massimi għall-applikazzjoni tal-
mezzi ta' identifikazzjoni, tad-dejta li trid 
tiāi skambjata bejn il-baŜijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tal-Istati Membri, tal-
perjodu massimu għal ëerti obbligi ta’ 
rappurtar, tar-rekwiŜiti għal mezzi ta' 
identifikazzjoni, tal-informazzjoni li 
għandha tkun inkluŜa fil-passaporti u fir-
reāistri individwali li jridu jinŜammu fuq 
kull stabbiliment, tal-livell minimu ta' 
kontrolli uffiëjali, tal-identifikazzjoni u 
reāistrazzjoni ta' movimenti ta' annimali 
bovini meta mħollija jirgħu fis-sajf 
f'postijiet differenti fil-muntanji, tar-regoli 
għat-tikkettjar ta' ëerti prodotti li 
għandhom ikunu ekwivalenti għar-regoli 
stabbliti fir-Regolament (KE) Nru 
1760/2000, tad-definizzjonijiet ta’ kapuljat 
taë-ëanga, fdal taë-ëanga jew qatgħat taë-
ëanga, id-daqs massimu u l-kompoŜizzjoni 
ta' ëerti gruppi ta' annimali, tal-proëeduri 
ta’ approvazzjoni relatati mal-
kundizzjonijiet tat-tikkettjar fuq l-ippakkjar 
tal-qatgħat tal-laħam u tas-sanzjonijiet 
amministrattivi li jridu jiāu applikati mill-
Istati Membri f’kaŜijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluŜ fil-livell ta' 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiŜgura, 
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partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluŜ fil-livell ta' 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiŜgura, 
traŜmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.  

traŜmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.  

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 fir-
rigward tar-reāistrazzjoni tal-istabbilimenti 
li jagħmlu uŜu minn mezzi alternattivi ta' 
identifikazzjoni, karatteristiëi tekniëi u 
modalitajiet għall-iskambju tad-dejta bejn 
il-baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati tal-Istati 
Membri, il-format u d-disinn tal-mezzi ta’ 
identifikazzjoni, il-proëeduri u l-istandards 
tekniëi għall-implimentazzjoni tal-EID, il-
format tal-passaporti u tar-reāistru li jrid 
jinŜamm fuq kull stabbiliment, ir-regoli 
dwar il-modalitajiet għall-applikazzjoni 
tas-sanzjonijiet imposti mill-Istati Membri 
fuq id-detenturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, azzjonijiet korrettivi li 
jridu jittieħdu mill-Istati Membri biex tiāi 
Ŝgurata konformità xierqa mar-Regolament 
(KE) Nru 1760/2000, f’kaŜijiet fejn il-
kontrolli fuq il-post jiāāustifikaw dan, 
għandhom jiāu konferiti fuq il-
Kummissjoni s-setgħat ta' 
implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiāu 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 tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. 

(23) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 fir-
rigward tar-reāistrazzjoni tal-istabbilimenti 
li jagħmlu uŜu minn mezzi alternattivi ta' 
identifikazzjoni, karatteristiëi tekniëi u 
modalitajiet għall-iskambju tad-dejta bejn 
il-baŜijiet ta' dejta kompjuterizzati tal-Istati 
Membri, id-dikjarazzjoni li s-sistema ta’ 
skambju ta’ dejta bejn l-Istati Membri 
hija kompletament operattiva, il-format u 
d-disinn tal-mezzi ta’ identifikazzjoni, il-
proëeduri u l-istandards tekniëi għall-
implimentazzjoni tal-EID, il-format tal-
passaporti u tar-reāistru li jrid jinŜamm fuq 
kull stabbiliment, ir-regoli dwar il-
modalitajiet għall-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet imposti mill-Istati Membri fuq 
id-detenturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, azzjonijiet korrettivi li 
jridu jittieħdu mill-Istati Membri biex tiāi 
Ŝgurata konformità xierqa mar-Regolament 
(KE) Nru 1760/2000, f’kaŜijiet fejn il-
kontrolli fuq il-post jiāāustifikaw dan, u r-
regoli neëessarji biex tiāi Ŝgurata 
konformità xierqa b’mod partikolari fir-
rigward tal-kontrolli, s-sanzjonijiet 
amministrattivi, u l-perjodi massimi varji 
stipulati f’dan ir-Regolament, għandhom 
jiāu konferiti fuq il-Kummissjoni s-setgħat 
ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat 
għandhom jiāu eŜerëitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
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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 tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament għandha tiāi mmonitorjata. 
Konsegwentement, sa mhux aktar tard 
minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tippreŜenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport li jittratta 
kemm l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament kif ukoll il-fattibilità teknika 
u ekonomika tal-introduzzjoni ta’ 
identifikazzjoni elettronika obligatorja 
madwar l-Unjoni kollha. Jekk dan ir-
rapport jikkonkludi li l-identifikazzjoni 
elettronika għandha ssir obbligatorja, hu 
għandu, jekk ikun xieraq, ikun 
akkumpanjat bi proposta leāiŜlattiva 
xierqa. Dik il-leāiŜlazzjoni tneħħi r-riskji 
ta’ distorzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
intern. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Fl-Artikolu 2, għandha tiŜdied id-
definizzjoni li āejja: 

 "annimali kklownjati" tfisser annimali 
prodotti permezz ta’ metodu ta’ 
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riproduzzjoni asesswali u artifiëjali bil-
għan li tkun prodotta kopja ta' annimal 
individwali āenetikament identika jew 
kwaŜi identika; 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1b (ādid) 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1b) Fl-Artikolu 2, għandha tiŜdied id-
definizzjoni li āejja: 

 "dixxendenti ta' annimali kklownjati" 
tfisser annimali prodotti permezz ta’ 
riproduzzjoni sesswali, f’kaŜijiet fejn mill-
inqas proāenitur wieħed huwa annimal 
ikklonat; 

 
Emenda 19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-annimali kollha fi stabbiliment 
għandhom jiāu identifikati b'tal-inqas Ŝewā 
mezzi individwali ta' identifikazzjoni 
awtorizzati b'konformità mal-Artikoli 10 u 
10a u approvati mill-awtorità kompetenti.  

1. L-annimali kollha fi stabbiliment 
għandhom jiāu identifikati b'tal-inqas Ŝewā 
mezzi individwali ta' identifikazzjoni 
awtorizzati b'konformità mal-Artikoli 10 u 
10a u approvati mill-awtorità kompetenti. 
Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li l-
identifikaturi uŜati jkunu interoperabbli u 
konsistenti mal-istandards tal-ISO. 

 
 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-mezzi ta’ identifikazzjoni għandhom 
ikunu allokati lill-istabbiliment, distribwiti 
u applikati fuq l-annimali b'mod determinat 
mill-awtorità kompetenti. 

Il-mezzi ta’ identifikazzjoni għandhom 
ikunu allokati lill-istabbiliment, distribwiti 
u applikati fuq l-annimali b'mod determinat 
mill-awtorità kompetenti. Dan m'għandux 
japplika għall-annimali li twieldu qabel l-
1 ta' Jannar 1998 u mhux intenzjonati 
għall-kummerë intra-Unjoni. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-mezzi kollha ta' identifikazzjoni 
applikati għal annimal għandu jkollhom l-
istess kodiëi ta’ identifikazzjoni uniku, li 
jagħmilha possibbli illi kull annimal ikun 
identifikat individwalment flimkien mal-
istabbiliment fejn twieled. 

Il-mezzi kollha ta' identifikazzjoni 
applikati għal annimal għandu jkollhom l-
istess kodiëi ta’ identifikazzjoni uniku, li 
jagħmilha possibbli illi kull annimal ikun 
identifikat individwalment flimkien mal-
istabbiliment fejn twieled. Bħala deroga, 
fil-kaŜijiet fejn ma jkunx possibbli li Ŝ-
Ŝewā mezzi individwali ta' identifikazzjoni 
jkollhom l-istess kodiëi ta' identifikazzjoni 
uniku, l-awtorità kompetenti tista', taħt is-
superviŜjoni tagħha, tippermetti li t-tieni 
mezzi ta' identifikazzjoni jkollu kodiëi 
differenti sakemm tkun Ŝgurata t-
traëëabilità sħiħa u l-identifikazzjoni 
individwali tal-annimal, inkluŜ l-
istabbiliment fejn twieled, tkun possibbli. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri li juŜaw din il-possibilità 
għandhom jipprovdu t-test ta' dawn id-

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

dispoŜizzjonijiet nazzjonali lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni, imbagħad, 
għandha tipprovdi lill-Istati Membri l-
oħra, f’lingwa li faëli tinftiehem minn 
dawk l-Istati Membri, sommarju tar-regoli 
nazzjonali li jirregolaw il-moviment ta’ 
annimali lejn Stati Membri li jkunu 
għaŜlu EID obbligatorja u għandha 
tagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.  

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4a – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) 60 jum għat-tieni mezz ta’ 
identifikazzjoni.  

(b) 60 jum għat-tieni mezz ta' 
identifikazzjoni, għal raāunijiet relatati 
mal-iŜvilupp fiŜjoloāiku tal-annimali.  

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ebda annimal ma jista' jħalli l-
istabbiliment fejn ikun twieled qabel ma Ŝ-
Ŝewā mezzi ta' identifikazzjoni jkunu āew 
applikati. 

L-ebda annimal ma jista' jħalli l-
istabbiliment fejn ikun twieled qabel ma Ŝ-
Ŝewā mezzi ta' identifikazzjoni jkunu āew 
applikati ħlief fil-kaŜ ta' forza maāāuri. 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament KE Nru 1760/2000 
Artikolu 4a – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-ewwel subparagrafu m'għandux 
japplika għall-annimali li twieldu qabel l-
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1 ta' Jannar 1998 u mhux intenzjonati 
għall-kummerë intra-Unjoni. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4  

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4b - paragrafu 2 - subparagrafu 2  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dak il-perjodu ma għandux jaqbeŜ l-
20 jum minn wara l-kontrolli veterinarji 
msemmija fil-paragrafu 1. Fi kwalunkwe 
kaŜ, il-mezzi ta' identifikazzjoni għandhom 
jiāu applikati lill-annimali qabel ma jitilqu 
mill-istabbiliment ta’ destinazzjoni.  

Dak il-perjodu ma għandux jaqbeŜ l-
20 jum minn wara l-kontrolli veterinarji 
msemmija fil-paragrafu 1. Bħala deroga, 
għal raāunijiet relatati mal-iŜvilupp 
fiŜjoloāiku tal-annimali, dak il-perjodu 
jista' jiāi estiŜ sa 60 jum għat-tieni mezz 
ta' identifikazzjoni. Fi kwalunkwe kaŜ, il-
mezzi ta' identifikazzjoni għandhom jiāu 
applikati lill-annimali qabel ma jitilqu mill-
istabbiliment ta’ destinazzjoni.  

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4c – paragrafu 2 – subparagrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-perjodu massimu msemmi fil-punt (b) 
ma għandux jaqbeŜ l-20 jum mid-data tal-
wasla tal-annimali fl-istabbiliment tad-
destinazzjoni. Fi kwalunkwe kaŜ, il-mezzi 
ta' identifikazzjoni għandhom jiāu applikati 
lill-annimali qabel ma jitilqu mill-
istabbiliment ta’ destinazzjoni.  

Il-perjodu massimu msemmi fil-punt (b) 
ma għandux jaqbeŜ l-20 jum mid-data tal-
wasla tal-annimali fl-istabbiliment tad-
destinazzjoni. Bħala deroga, għal 
raāunijiet relatati mal-iŜvilupp fiŜjoloāiku 
tal-annimali, dak il-perjodu jista' jiāi estiŜ 
sa 60 jum għat-tieni mezz ta' 
identifikazzjoni. Fi kwalunkwe kaŜ, il-
mezzi ta' identifikazzjoni għandhom jiāu 
applikati lill-annimali qabel ma jitilqu mill-
istabbiliment ta’ destinazzjoni.  

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 



 

 
 PE493.563/ 15 

 MT 

Artikolu 1 – punt 4  

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4c – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Minkejja t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 4(1), f'kaŜijiet fejn ma jkunx 
possibbli li jiāi applikat identifikatur 
elettroniku bl-istess kodiëi ta' 
identifikazzjoni uniku lill-annimal, l-
awtorità kompetenti tista', taħt is-
superviŜjoni tagħha, tippermetti li t-tieni 
mezzi ta' identifikazzjoni jkollu kodiëi 
differenti sakemm tkun Ŝgurata t-
traëëabilità sħiħa u li l-identifikazzjoni 
individwali tal-annimal, inkluŜ l-
istabbiliment fejn twieled, tkun possibbli. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 4d  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ebda mezz ta’ identifikazzjoni ma jista’ 
jitneħħa jew jiāi sostitwit mingħajr il-
permess u l-kontroll tal-awtorità 
kompetenti. Dan il-permess jista' jingħata 
biss meta t-tneħħija jew is-sostituzzjoni 
ma jkunux jikkompromettu t-traëëabilità 
tal-annimal. 

L-ebda mezz ta’ identifikazzjoni ma 
għandu jiāi mmodifikat, jitneħħa jew jiāi 
sostitwit mingħajr il-permess u l-kontroll 
tal-awtorità kompetenti. Dan il-permess 
jista' jingħata biss meta l-modifika, it-
tneħħija jew is-sostituzzjoni ma jkunux 
jikkompromettu t-traëëabilità tal-annimal. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 5  

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri jistgħu jiskambjaw dejta 
elettronika bejn il-baŜijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tagħhom minn dakinhar li 

L-Istati Membri jistgħu jiskambjaw dejta 
elettronika bejn il-baŜijiet ta' dejta 
kompjuterizzati tagħhom minn dakinhar li 
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l-Kummissjoni tagħraf l-operabilità sħiħa 
tas-sistema tal-iskambju tad-dejta. 

l-Kummissjoni tagħraf l-operabilità sħiħa 
tas-sistema tal-iskambju tad-dejta. Dan 
għandu jsir b'tali mod li l-protezzjoni tad-
data tkun iggarantita u għandu jiāi evitat 
kull abbuŜ sabiex jiāu protetti l-interessi 
tal-impriŜa. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 6 – punt ca (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) fil-kaŜ ta’ bhejjem esportati lejn 
pajjiŜi terzi, il-passaport għandu jiāi 
rrilaxxjat mill-aħħar gwardjan lill-
awtorità kompetenti tal-post li lejh il-
bhima tiāi esportata. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 7 – punt b  

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 7 – paragrafu 5 – punt b  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) idaħħal informazzjoni aāāornata 
direttament fil-baŜi ta' dejta 
kompjuterizzata fi Ŝmien erbgħa u għoxrin 
siegħa minn meta jiāri l-avveniment. 

(b) idaħħal informazzjoni aāāornata 
direttament fil-baŜi ta' data kompjuterizzata 
fi Ŝmien 72 siegħa minn meta jiāri l-
avveniment. 

Āustifikazzjoni 

Erbgħa u għoxrin siegħa ma jħallux biŜŜejjed ħin biex il-bdiewa jdaħħlu l-informazzjoni dil-
baŜijiet tad-dejta. Dan għandu jiāi estiŜ għal 3 ijiem jew tnejn u sebgħin siegħa sabeix tingħata 
l-possibilità lill-bdiewa kollha, anke dawk b'għarfien jew tagħmir tat-teknoloāija tal-
informatika insuffiëjenti, jew fil-kaŜ ta' ħsara tat-tagħmir, biex ikunu jistgħu jirrekordjaw u 
jdaħħlu d-dejta f'qafas ta' Ŝmien raāonevoli. 
 

Emenda  33 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 8 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 9a 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li kull 
persuna responsabbli għall-identifikazzjoni 
u r-reāistrazzjoni tal-annimali jirëievi 
istruzzjonijiet u gwida dwar id-
dispoŜizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament u ta' kwalunkwe atti ddelegati 
u ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fuq il-baŜi tal-Artikoli 10 u 
10a, u li l-korsijiet ta' taħriā xierqa jkunu 
disponibbli." 

L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li kull 
persuna responsabbli għall-identifikazzjoni 
u r-reāistrazzjoni tal-annimali tirëievi 
istruzzjonijiet u gwida dwar id-
dispoŜizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-
Regolament u ta' kwalunkwe atti ddelegati 
u ta' implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni fuq il-baŜi tal-Artikoli 10 u 
10a, u li l-korsijiet ta' taħriā xierqa jkunu 
disponibbli. Din l-informazzjoni għandha 
tiāi kkomunikata mingħajr spejjeŜ għad-
destinatarju, kull darba li ssir xi modifika 
tad-dispoŜizzjonijiet relevanti u kemm-il 
darba jkun hemm bŜonn. L-Istati Membri 
għandhom jaqsmu l-aħjar prattiki sabiex 
jiŜguraw taħriā u l-qsim ta' informazzjoni 
ta' kwalità tajba madwar l-Unjoni. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 9 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e  
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

e) l-identifikazzjoni u r-reāistrazzjoni tal-
movimenti ta' annimali bovini meta 
jitħallew jirgħu fis-sajf f'postijiet 
differenti fil-muntanji. 

e) l-identifikazzjoni u r-reāistrazzjoni tal-
movimenti ta' annimali bovini matul tipi 
differenti ta' moviment staājonali. 

Āustifikazzjoni 

Hu neëessarju li t-test jiāi bbilanëjat billi jiddaħħlu t-tipi kollha ta' moviment staājonali, u 
mhux biss meta jitħallew jirgħu fis-sajf. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 11 – sottopunt ba (ādid) 



 

 
 PE493.563/ 18 

 MT 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 13 – paragrafu 5a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) Il-paragrafu li āej għandu jiŜdied: 

 "5a. Sa minn* l-operaturi u l-
organizzazzjonijiet għandhom ukoll 
jindikaw fuq it-tikketti tagħhom jekk ië-
ëanga kinitx āejja minn annimali 
kklownjati jew minn dixxendenti ta' 
annimali kklownjati." 

*ĀU: jekk jogħābok daħħal id-data: sitt 
xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.  
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Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Titolu II – Taqsima 2 – titolu 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) It-titolu tat-Titolu II, Taqsima II 
għandu jinbidel b'dan li āej: Tikkettar 
volontarju. 

Āustifikazzjoni 

Ukoll jekk ikun preferebbli li titneħħa s-“sistema” ta’ tikkettar volontarju (inkluŜi 
speëifikazzjonijiet, sanzjonijiet, eëë), it-tikkettar volontarju xorta jibqa'. Hemm ħtieāa għat-
tfassil ta’ regoli āenerali li jkopru dan u jħarsu lill-konsumaturi (li jeħtieā tagħrif oāāettiv li 
jista’ jkun ivverifikat mill-awtoritajiet relevanti u mifhum mill-konsumaturi). Dawn ir-regoli 
āenerali jikkompletaw il-leāiŜlazzjoni orizzontali dwar it-tikkettar. 
 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 14 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Articles 16 sa 18 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. imħassar 
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Āustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni tħalli vojt āuridiku f’dak li għandu x’jaqsam mat-tikkettar 
volontarju, li qed joffri benefiëëji kemm lis-settur kemm lill-konsumaturi billi jagħti tagħrif utili 
li jgħin fit-tkattir tal-valur miŜjud tal-prodotti. 
 

Emenda 38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 14 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikoli 16 sa 18 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. (14) L-Artikolu 16 għandu jiāi emendat 
kif āej: 

 "Regoli āenerali 

 Informazzjoni apparti minn dik 
speëifikata fil-parti I ta' dan it-Titolu u li 
hi miŜjuda fit-tikketti mill-operaturi jew 
mill-organizzazzjonijiet li 
jikkumerëjalizzaw ië-ëanga, għandha 
tkun oāāettiva, verifikabbli mill-
awtoritajiet rilevanti u li tinftiehem mill-
konsumaturi. 

 Barra minn hekk, it-tikkettjar volontarju 
taë-ëanga għandu jirrispetta l-
leāiŜlazzjoni orizzontali attwali dwar it-
tikkettjar, u r-Regolament 
(UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 
2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar 
l-ikel lill-konsumaturi.". 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 15 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 19 – punti b u c 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

imħassar 
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c) id-dispoŜizzjonijiet tat-tikkettjar 
marbuta mas-semplifikazzjoni tal-
indikazzjoni tal-oriāini;  

 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 17 – sottopunt a 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi r-regoli 
neëessarji, inkluŜi l-miŜuri tranŜitorji 
meħtieāa għall-introduzzjoni tagħhom, 
dwar il-proëeduri għall-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet imsemmija fit-tieni 
subparagrafu. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiāu adottati 
skont il-proëedura ta’ analiŜi msemmija 
fl-Artikolu 23(2). 

Il-Kummissjoni għandha tingħata  s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 22b, li jistabbilixxu r-regoli 
neëessarji, inkluŜi l-miŜuri tranŜitorji 
meħtieāa għall-introduzzjoni tagħhom, 
dwar il-proëeduri u l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tas-sanzjonijiet imsemmija 
fit-tieni subparagrafu. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 18 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 22b 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti ddelegati 
hija kkonferita fuq il-Kummissjoni, 
soāāetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu. 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
hija kkonferita fuq il-Kummissjoni, suāāett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu. 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(5), u 4a(2), l-Artikoli 5, 7, 10, 14 
u 19 u fl-Artikolu 22(4a) għandha tiāi 
konferita fuq il-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ Ŝmien indeterminat minn* 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 4(5) u 4a(2), l-
Artikoli 5, 7, 10 u 19 u fit-tielet 
subparagrafu tal-Artikolu 22(1) u l-
Artikolu 22(4a) hija mogħtija lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn *. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(5) u 4a(2) l-Artikoli 5, 7, 10, 14 
u 19 u fl-Artikolu 22(4a) tista’ tiāi 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(5) u 4a(2), l-Artikoli 5, 7, 10, 14 
u 19 u fl-Artikolu 22(1), it-tielet 
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revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. DeëiŜjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea jew f'data iŜjed tard 
speëifikata fiha. Ma għandha taffettwa l-
validità tal-ebda att delegat diāà fis-seħħ. 

subparagrafu, u l-Artikolu 22(4a) tista’ 
tiāi revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
DeëiŜjoni li tirrevoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speëifikata f’dik id-
deëiŜjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni 
f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f'data aktar tard speëifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li jkun diāà fis-
seħħ. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 4(5), u 4a(2) l-Artikoli 5, 7, 10, 14 
u 19 u fl-Artikolu 22(4a) għandu jidħol fis-
seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda 
oāāezzjoni la mill-Parlament Ewropew u la 
mill-Kunsill fi Ŝmien xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joāāezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiāi estiŜ b’xahrejn b’inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill." 

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 4(5), u 4a(2), fl-Artikoli 5, 7, 10, 
14 u 19 u fit-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 22(1) u l-Artikolu 22(4a) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiāix espressa 
oāāezzjoni mill-Parlament Ewropew u la 
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 ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joāāezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiāi 
estiŜ b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill. 

________________ _____________ 

[* id-data tad-dħul fis-seħħ ta 'dan ir-
Regolament jew minn kwalunkwe data 
oħra stabbilita mil-leāiŜlatur]. 

* ĀU: Jekk jogħābok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 1a (ādid) 

Regolament (KE) Nru 1760/2000 
Artikolu 23a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Qed jiddaħħal l-Artikolu li āej: 
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 Artikolu 23a 

 Rapport u Ŝviluppi leāiŜlattivi 

 Sa mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreŜenta lill-Parlament u lill-Kunsill 
rapport li jittratta kemm l-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
kif ukoll il-fattibilità teknika u ekonomika 
tal-introduzzjoni ta’ identifikazzjoni 
elettronika obligatorja madwar l-Unjoni 
kollha. Jekk dan ir-rapport jikkonkludi li 
l-identifikazzjoni elettronika għandha ssir 
obbligatorja, hu għandu jkun 
akkumpanjat bi proposta leāiŜlattiva 
xierqa.". 

 
 
 
 


