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(COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) 

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-

(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 fit-tipi 
differenti ta’ ëaqliq staājonali, tar-regoli 
għat-tikkettjar ta' ëerti prodotti li 
għandhom ikunu ekwivalenti għar-regoli 
stabbliti fir-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000, tad-definizzjonijiet ta’ 
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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 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluŜ fil-livell ta' 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal dawn l-atti ddelegati, għandha 
tiŜgura t-traŜmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

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 partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluŜ fil-livell 
ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal dawn l-atti ddelegati, għandha 
tiŜgura t-traŜmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. fr 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tiŜgura l-koerenza tal-premessa 20 mal-emenda 34 tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. 
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Rapport A7-0199/2012 

Sophie Auconie 

L-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini 
(COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) 

Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – punt 14 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1760/2000 
Titolu II – sezzjoni II 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

14) L-Artikoli 16, 17 u 18 jitħassru. 14) Mill-1 ta’ Jannar 2014 l-intestatura 

tat-Titolu II, Sezzjoni II hija sostitwita bil-

kliem “Tikkettjar volontarju”, l-Artikoli 
16, 17 u 18 jitħassru u l-Artikolu 15a li āej 

jiddaħħal fit-Titolu II, Sezzjoni II: 

 “Artikolu 15a 

 Regoli āenerali 

 Informazzjoni apparti 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 kompetenti u 
komprensibbli għall-konsumaturi. 

 Barra minn hekk, it-tikkettjar volontarju 

taë-ëanga għandu jirrispetta l-

leāiŜlazzjoni orizzontali fis-seħħ 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. 
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 L-awtorità kompetenti għandha tivverifika 

l-informazzjoni volontarja. Fil-kaŜ ta’ 

nuqqas ta’ rispett ta’ dawn l-obbligi mill-

operaturi jew l-organizzazzjonijiet li 

jikkumerëjalizzaw ië-ëanga, is-sanzjonijiet 

stabbiliti skont l-Artikolu 22(4)(a) 

għandhom japplikaw. » 

Or. fr 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li tiŜgura l-koerenza tat-Titolu II, Sezzjoni II mal-premessa 20 
li toħroā mill-emenda 12 tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. 
Hija tipproponi li fl-1 ta’ Jannar 2014 tiāi introdotta sistema simplifikata ta’ tikkettjar 
volontarju. 
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Proposta għal Regolament 

Artikolu 1 – punt 18 

Ir-Regolament tal-Kunsill (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 ddelegati 
hija kkonferita fuq il-Kummissjoni, 
soāāetta 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 tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati 
msemmija fl-Artikoli 4(5), u 4a(2), fl-
Artikoli 5, 7, 10, 14 u 19, fl-Artikolu 22(1), 

it-tielet subparagrafu, u fl-Artikolu 22(4a) 
għandha tiāi konferita fuq il-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 
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 
ssir effettiva mill-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speëifikata fiha. Ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att delegat diāà 
fis-seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(5) u 4a(2), l-Artikoli 5, 7, 10, 14 
u 19, l-Artikolu 22(1), it-tielet 

subparagrafu, u l-Artikolu 22(4a) tista’ 
tiāi 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 ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni 
f’Il-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speëifikata fiha. Ma 
għandha taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diāà fis-seħħ. 
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4. Hekk kif tadotta att ddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill. 

4. Hekk kif tadotta att ddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
l-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 jkun 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, l-Artikolu 22(1), it-tielet 

subparagrafu jew 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 jkun estiŜ b’xahrejn b’inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. 

________________ _____________ 

*[id-data tad-dħul fis-seħħ ta 'dan ir-

Regolament jew minn kwalunkwe data 

oħra stabbiliti mil-leāiŜlatur]. 

*GU: Daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament. 

Or. frĀustifikazzjoniDin l-emenda għandha l-għan li tiŜgura koerenza bejn l-Artikolu 22b 
ādid u l-Artikolu 14(4) ādid. 
 

 
 
 


