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Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 16

Test fis-seħħ Emenda

(3a) L-Artikolu 16 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 16 "Artikolu 16

Prinċipji ġenerali dwar disponiment minn 
intervent pubbliku

Prinċipji ġenerali dwar disponiment minn 
intervent pubbliku

1. Id-disponiment ta' prodotti mixtrijin 
b'xiri sfurzat b'intervent pubbliku għandu 
jsir b'mod li:

1. Id-disponiment ta' prodotti mixtrijin 
b'intervent pubbliku għandu jsir b'mod li:

(a) jevita kwalunkwe tfixkil tas-suq, (a) jevita kwalunkwe tfixkil tas-suq,

(b) jiżgura aċċess ugwali għall-oġġetti 
u trattament ugwali tax-xerrejja, u

(b) jiżgura aċċess ugwali għall-oġġetti 
u trattament ugwali tax-xerrejja, u

(c) ikun konformi mal-impenji li 
jirriżultaw minn ftehimiet internazzjonali 
konklużi skont it-TFUE.

(c) ikun konformi mal-impenji li 
jirriżultaw minn ftehimiet internazzjonali 
konklużi skont it-TFUE.

2. Id-disponiment jista' jsir billi l-
prodotti mixtrija b'intervent pubbliku jsiru 
disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta' ikel lill-persuni l-aktar fil-

2. Id-disponiment jista' jsir billi l-
prodotti mixtrija b'intervent pubbliku jsiru 
disponibbli għall-użu fl-iskema għad-
distribuzzjoni ta' ikel lill-persuni l-aktar fil-
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bżonn fl-Unjoni kif stabbilit fl-atti legali 
rilevanti tal-Unjoni. F'dawk il-każijiet, il-
valur kontabbli ta' tali prodotti għandu jkun 
il-livell tal-prezz fiss b'intervent pubbliku 
rilevanti msemmi fl-Artikolu 14(2) ta' dan 
ir-Regolament.

bżonn fl-Unjoni kif stabbilit fl-atti legali 
rilevanti tal-Unjoni. F'dawk il-każijiet, il-
valur kontabbli ta' tali prodotti għandu jkun 
il-livell tal-prezz fiss b'intervent pubbliku 
rilevanti msemmi fl-Artikolu 14(2) ta' dan 
ir-Regolament.

2a. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-identità ta' 
kumpaniji li jkunu użaw l-intervent 
pubbliku kif ukoll ta' xerrejja tal-
istokkijiet ta' intervent pubbliku.

3. Kull sena l-Kummissjoni għandha 
tippubblika d-dettalji tal-kundizzjonijiet li 
taħthom il-prodotti mixtrija taħt intervent 
pubbliku inbiegħu matul is-sena 
preċedenti.

3. Kull sena l-Kummissjoni għandha 
tippubblika d-dettalji tal-kundizzjonijiet li 
taħthom il-prodotti mixtrija taħt intervent 
pubbliku nbiegħu matul is-sena preċedenti. 
Dawk id-dettalji għandhom jinkludu l-
identità tal-kumpaniji, il-volumi rilevanti 
u l-prezzijiet tax-xiri u l-bejgħ."

Or. en
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Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 68

Test fis-seħħ Emenda

(5a) L-Artikolu 68 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 68 "Artikolu 68

Dispożizzjonijiet tranżitorji Dispożizzjonijiet tranżitorji

1. Id-drittijiet għat-taħwil mogħtijin 
lill-produtturi skont l-Artikolu 85h, l-
Artikolu 85i jew l-Artikolu 85k tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007 qabel il-
31 ta' Diċembru 2015 li ma jintużawx minn 
dawk il-produtturi u jibqgħu validi sa dik 
id-data jistgħu jiġu konvertiti 
f'awtorizzazzjonijiet skont dan il-Kapitolu 
mill-1 ta' Jannar 2016.

1. Id-drittijiet għat-taħwil mogħtijin 
lill-produtturi skont l-Artikolu 85h, l-
Artikolu 85i jew l-Artikolu 85k tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007 qabel il-
31 ta' Diċembru 2015 li ma jintużawx minn 
dawk il-produtturi u jibqgħu validi sa dik 
id-data jistgħu jiġu konvertiti 
f'awtorizzazzjonijiet skont dan il-Kapitolu 
mill-1 ta' Jannar 2016.

Tali konverżjoni għandha ssir fuq talba li 
għandha tintbagħat minn dawk il-
produtturi qabel il-31 ta' Diċembru 2015. 
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jippermettu lill-produtturi sabiex 

Tali konverżjoni għandha ssir fuq talba li 
għandha tintbagħat minn dawk il-
produtturi qabel il-31 ta' Diċembru 2015. 
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jippermettu lill-produtturi sabiex 
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jippreżentaw talba bħal din sabiex 
jikkonvertu d-drittijiet f'awtorizzazzjonijiet 
sal-31 ta' Diċembru 2020.

jippreżentaw talba bħal din sabiex 
jikkonvertu d-drittijiet f'awtorizzazzjonijiet 
sal-31 ta' Diċembru 2020.

1a. Wara l-31 ta' Diċembru 2020, iż-
żoni koperti mid-drittijiet għat-tħawwil li 
ma ġewx ikkonvertiti f'awtorizzazzjonijiet 
għandhom jibqgħu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri, li jistgħu jerġgħu 
jallokawhom f'konformità mal-
Artikolu 66, sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2025.

2. L-awtorizzazzjonijiet mogħtijin 
skont il-paragrafu 1 għandu jkollhom l-
istess perijodu ta' validità tad-drittijiet għat-
taħwil imsemmijin fil-paragrafu 1. Jekk 
dawn l-awtorizzazzjonijiet ma jintużawx, 
dawn għandhom jiskadu l-aktar tard sal-31 
ta' Diċembru 2018, jew, fejn Stat Membru 
jkun ħa d-deċiżjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2023.

2. L-awtorizzazzjonijiet mogħtijin 
skont il-paragrafi 1 u 1a għandu jkollhom 
l-istess perijodu ta' validità tad-drittijiet 
għat-taħwil imsemmijin fil-paragrafu 1. 
Jekk dawn l-awtorizzazzjonijiet ma 
jintużawx, dawn għandhom jiskadu l-aktar 
tard sal-31 ta' Diċembru 2018, jew, fejn 
Stat Membru jkun ħa d-deċiżjoni 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2028.

3. Iż-żoni koperti minn tali 
awtorizzazzjonijiet m'għandhomx jitqiesu 
għall-finijiet tal-Artikolu 63.

3. Iż-żoni koperti minn tali 
awtorizzazzjonijiet m'għandhomx jitqiesu 
għall-finijiet tal-Artikolu 63."

Or. en
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Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 75

Test fis-seħħ Emenda

(5b) L-Artikolu 75 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 75 "Artikolu 75

Stabbiliment u kontenut Stabbiliment u kontenut

1. L-Istandards tat-tqegħid fis-suq 
jistgħu japplikaw għal wieħed jew iktar 
mis-setturi u l-prodotti li ġejjin:

1. L-Istandards tat-tqegħid fis-suq 
jistgħu japplikaw għal wieħed jew iktar 
mis-setturi u l-prodotti li ġejjin:

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel; (a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;

(b) frott u ħxejjex; (b) frott u ħxejjex;

(c) prodotti ta' frott u ħxejjex 
ipproċessati;

(c) prodotti ta' frott u ħxejjex 
ipproċessati;

(d) banana; (d) banana;

(e) pjanti ħajjin; (e) pjanti ħajjin;

(f) bajd; (f) bajd;

(g) laħam tat-tjur; (g) laħam tat-tjur;
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(h) xaħmijiet li jistgħu jiddellku 
maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(h) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin 
għall-konsum mill-bniedem;

(i) ħops. (i) ħops;
(ia) ross;
(ib) ħalib u prodotti tal-ħalib;
(ic) għasel u prodotti tan-naħal;
(id) laħam taċ-ċanga u vitella;
(ie) laħam tan-nagħaġ;
(if) laħam tal-majjal;
(ig) qanneb.

2. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u jitjiebu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi għall-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni kif ukoll il-kwalità 
tal-prodotti agrikoli koperti mill-paragrafi 
1 u 4 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 227 dwar 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
minn setturi jew prodotti, fl-istadji kollha 
tal-kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi 
u eżenzjonijiet minn standards bħal dawn 
sabiex tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq 
li jinbidlu b'mod kostanti, għall-esiġenzi li 
jevolvu tal-konsumaturi, għall-iżviluppi fi 
standards internazzjonali rilevanti u biex 
tevita li jinħolqu ostakoli għall-
innovazzjoni ta' prodotti.

2. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u jitjiebu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi għall-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni kif ukoll il-kwalità 
tal-prodotti agrikoli koperti mill-paragrafi 
1 u 4 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
ddelegati skont l-Artikolu 227 dwar 
standards għall-kummerċjalizzazzjoni 
minn setturi jew prodotti, fl-istadji kollha 
tal-kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi 
u eżenzjonijiet minn standards bħal dawn 
sabiex tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq 
li jinbidlu b'mod kostanti, għall-esiġenzi li 
jevolvu tal-konsumaturi, għall-iżviluppi fi 
standards internazzjonali rilevanti u biex 
tevita li jinħolqu ostakoli għall-
innovazzjoni ta' prodotti.

3. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 
1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (27), l-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jkopru wieħed mir-
rekwiżiti li ġejjin jew aktar stabbiliti skont 
is-settur jew il-prodott u skont il-
karatteristiċi ta' kull settur, il-ħtieġa li jiġi 
rregolat it-tqegħid fis-suq u l-
kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu 5 ta' 
dan l-Artikolu:

3. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 
1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (27), l-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jkopru wieħed mir-
rekwiżiti li ġejjin jew aktar stabbiliti skont 
is-settur jew il-prodott u skont il-
karatteristiċi ta' kull settur, il-ħtieġa li jiġi 
rregolat it-tqegħid fis-suq u l-
kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu 5 ta' 
dan l-Artikolu:

(a) id-definizzjonijiet, id-
denominazzjoni u d-deskrizzjonijiet ta' 
bejgħ tekniċi għas-setturi minbarra dawk 

(a) id-definizzjonijiet, id-
denominazzjoni u d-deskrizzjonijiet ta' 
bejgħ tekniċi għas-setturi minbarra dawk 
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stabbiliti fl-Artikolu 78; stabbiliti fl-Artikolu 78;

(b) kriterji ta' klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;

(b) kriterji ta' klassifikazzjoni bħal 
gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-
daqs, iż-żmien u l-kategorija;

(c) l-ispeċi, il-varjetà ta' pjanti jew ir-
razza ta' annimali jew it-tip kummerċjali;

(c) l-ispeċi, il-varjetà ta' pjanti jew ir-
razza ta' annimali jew it-tip kummerċjali;

(d) il-preżentazzjoni, it-tikkettar relatat 
ma' standards obbligatorji tal-
kummerċjalizzazzjoni, l-imballaġġ, ir-
regoli li għandhom jiġu applikati b'rabta 
ma' ċentri ta' imballaġġ, immarkar, sena ta' 
ħsad u użu ta' termini speċifiċi, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli minn 92 sa 123;

(d) il-preżentazzjoni, it-tikkettar relatat 
ma' standards obbligatorji tal-
kummerċjalizzazzjoni, l-imballaġġ, ir-
regoli li għandhom jiġu applikati b'rabta 
ma' ċentri ta' imballaġġ, immarkar, sena ta' 
ħsad u użu ta' termini speċifiċi, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli minn 92 sa 123;

(e) il-kriterji bħad-dehra, il-
konsistenza, il-konformazzjoni, il-
karatteristiċi ta' prodotti u l-perċentwali tal-
kontenut tal-ilma;

(e) il-kriterji bħad-dehra, il-
konsistenza, il-konformazzjoni, il-
karatteristiċi ta' prodotti u l-perċentwali tal-
kontenut tal-ilma;

(f) sustanzi speċifiċi użati fil-
produzzjoni, jew komponenti jew 
kostitwenti, inkluż il-kontenut kwantitattiv, 
purità u identifikazzjoni tagħhom;

(f) sustanzi speċifiċi użati fil-
produzzjoni, jew komponenti jew 
kostitwenti, inkluż il-kontenut kwantitattiv, 
purità u identifikazzjoni tagħhom;

(g) it-tip ta' biedja u l-metodu ta' 
produzzjoni inklużi prattiki enoloġiċi u 
sistemi avvanzati ta' produzzjoni 
sostenibbli;

(g) it-tip ta' biedja u l-metodu ta' 
produzzjoni inklużi prattiki enoloġiċi, 
prattiki ta' għalf ta' annimali u sistemi 
avvanzati ta' produzzjoni sostenibbli;

(h) taħlit ta' most u nbid, inklużi 
definizzjonijiet tagħhom, taħlit u 
restrizzjonijiet dwarhom;

(h) taħlit ta' most u nbid, inklużi 
definizzjonijiet tagħhom, taħlit u 
restrizzjonijiet dwarhom;

(i) il-frekwenza tal-ġbir, il-konsenja, 
il-preservazzjoni u l-manipulazzjoni, il-
metodu ta' konservazzjoni u t-temperatura, 
il-ħażna u t-trasport;

(i) il-frekwenza tal-ġbir, il-konsenja, 
il-preservazzjoni u l-manipulazzjoni, il-
metodu ta' konservazzjoni u t-temperatura, 
il-ħażna u t-trasport;

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini, 
eskluż il-laħam tat-tjur u x-xaħmijiet li 
jistgħu jiddelku;

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini;

(k) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu 
ta' ċerti sustanzi u prattiki;

(k) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu 
ta' ċerti sustanzi u prattiki;

(l) l-użu speċifiku; (l) l-użu speċifiku;

(m) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-
disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u 
l-użu ta' prodotti li ma jkunux konformi 
mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
adottati skont il-paragrafu 1 jew mad-

(m) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-
disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u 
l-użu ta' prodotti li ma jkunux konformi 
mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni 
adottati skont il-paragrafu 1 jew mad-
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definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet ta' bejgħ kif imsemmija fl-
Artikolu 78, kif ukoll id-disponiment ta' 
prodotti sekondarji.

definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-
deskrizzjonijiet ta' bejgħ kif imsemmija fl-
Artikolu 78, kif ukoll id-disponiment ta' 
prodotti sekondarji;
(ma) it-trattament xieraq tal-annimali.

4. Minbarra l-paragrafu 1, l-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni jistgħu 
japplikaw għas-settur tal-inbid. Il-punti (f), 
(g), (h), (k) u (m) tal-paragrafu 3 
għandhom japplikaw għal dak is-settur.

4. Minbarra l-paragrafu 1, l-istandards 
għall-kummerċjalizzazzjoni jistgħu 
japplikaw għas-settur tal-inbid. Il-punti (f), 
(g), (h), (k) u (m) tal-paragrafu 3 
għandhom japplikaw għal dak is-settur.

5. L-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni skont is-settur jew 
il-prodott adottati skont il-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 84 sa 
88 u l-Anness IX u għandhom jieħdu kont 
ta':

5. L-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni skont is-settur jew 
il-prodott adottati skont il-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 84 sa 
88 u l-Anness IX u għandhom jieħdu kont 
ta':

(a) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott 
konċernat;

(a) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott 
konċernat;

(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-
kundizzjonijiet għall-iffaċilitar tat-tqegħid 
tal-prodotti fis-suq;

(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-
kundizzjonijiet għall-iffaċilitar tat-tqegħid 
tal-prodotti fis-suq;

(c) l-interess tal-produtturi li 
jikkomunikaw il-karatteristiċi tal-prodott u 
tal-biedja, u l-interess tal-konsumaturi li 
jirċievu informazzjoni adegwata u 
trasparenti dwar il-prodotti, inkluż il-post 
agrikolu li għandu jkun iddeterminat 
abbażi ta' każ b'każ fil-livell ġeografiku 
adatt, wara li titwettaq evalwazzjoni ta', 
b'mod partikolari, l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi għall-operaturi, u l-
vantaġġi offruti lill-produtturi u l-
konsumatur aħħari;

(c) l-interess tal-produtturi li 
jikkomunikaw il-karatteristiċi tal-prodott u 
tal-biedja, u l-interess tal-konsumaturi li 
jirċievu informazzjoni adegwata u 
trasparenti dwar il-prodotti, inkluż il-post 
agrikolu li għandu jkun iddeterminat 
abbażi ta' każ b'każ fil-livell ġeografiku 
adatt, wara li titwettaq evalwazzjoni ta', 
b'mod partikolari, l-ispejjeż u l-piżijiet 
amministrattivi għall-operaturi, u l-
vantaġġi offruti lill-produtturi u l-
konsumatur aħħari;

(d) il-metodi disponibbli biex jiġu 
ddeterminati l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u 
organolettiċi tal-prodotti;

(d) il-metodi disponibbli biex jiġu 
ddeterminati l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u 
organolettiċi tal-prodotti;

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta' 
korpi internazzjonali;

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta' 
korpi internazzjonali;

(f) il-ħtieġa li jiġu ppreservati l-
karatteristiċi naturali u essenzjali tal-
prodotti u li jiġi evitat li tinħoloq bidla 
sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-prodott 
ikkonċernat.

(f) il-ħtieġa li jiġu ppreservati l-
karatteristiċi naturali u essenzjali tal-
prodotti u li jiġi evitat li tinħoloq bidla 
sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-prodott 
ikkonċernat.
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6. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u l-ħtieġa li jittejbu l-
kwalità u l-kundizzjonijiet ekonomiċi 
għall-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 227 biex tiġi modifikata l-lista ta' 
setturi fil-paragrafu 1. Tali atti ddelegati 
għandhom ikunu strettament limitati għall-
ħtiġijiet murija li jirriżultaw mill-bżonnijiet 
tal-konsumatur li qed jevolvu, progress 
tekniku jew il-ħtieġa għal innovazzjoni tal-
prodott, u għandhom ikunu soġġetti għal 
rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa, b'mod 
partikolari, il-ħtiġijiet tal-konsumatur, l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-
operaturi inkluż l-impatt fuq is-suq intern u 
fuq il-kummerċ internazzjonali, u l-
benefiċċji offruti lill-produtturi u lill-
konsumatur aħħari.

6. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi 
tal-konsumaturi u l-ħtieġa li jittejbu l-
kwalità u l-kundizzjonijiet ekonomiċi 
għall-produzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, 
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 227 biex tiġi modifikata l-lista ta' 
setturi fil-paragrafu 1. Tali atti ddelegati 
għandhom ikunu strettament limitati għall-
ħtiġijiet murija li jirriżultaw mill-bżonnijiet 
tal-konsumatur li qed jevolvu, progress 
tekniku jew il-ħtieġa għal innovazzjoni tal-
prodott, u għandhom ikunu soġġetti għal 
rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa, b'mod 
partikolari, il-ħtiġijiet tal-konsumatur, l-
ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-
operaturi inkluż l-impatt fuq is-suq intern u 
fuq il-kummerċ internazzjonali, u l-
benefiċċji offruti lill-produtturi u lill-
konsumatur aħħari."
(In-nota f'qiegħ il-paġna Nru 27 fil-
Paragrafu 3 ma tinbidilx)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Emenda 235
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 93

Test fis-seħħ Emenda

(9) L-Artikolu 9 huwa ssostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 93 "Artikolu 93

Definizzjonijiet Definizzjonijiet

1. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

1. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

(a) “denominazzjoni ta' oriġini" tfisser 
l-isem ta' reġjun, post speċifiku jew, 
f'każijiet eċċezzjonali u ġustifikabbli kif 
adatt, ta' pajjiż użat biex ikun deskritt 
prodott imsemmi fl-Artikolu 92(1) li 
jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a) "denominazzjoni ta' oriġini" tfisser 
l-isem ta' reġjun, post speċifiku jew, 
f'każijiet eċċezzjonali u debitament 
ġustifikati, ta' pajjiż jew isem 
tradizzjonalment użat f'post speċifiku, li 
jintuża biex ikun deskritt prodott, imsemmi 
fl-Artikolu 92(1):

(i) il-kwalità u l-karatteristiċi tal-
prodott ikunu essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari bil-fatturi inerenti 

(i) il-kwalità u l-karatteristiċi tal-
prodott ikunu essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari bil-fatturi inerenti 
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naturali u umani tiegħu; naturali u umani tiegħu;

(ii) l-għeneb li minnu jsir il-prodott jiġi 
esklużivament minn dik iż-żona 
ġeografika;

(ii) l-għeneb li minnu jsir il-prodott jiġi 
esklużivament minn dik iż-żona 
ġeografika;

(iii) il-produzzjoni ssir f'dik iż-żona 
ġeografika; u

(iii) il-produzzjoni ssir f'dik iż-żona 
ġeografika; u

(iv) il-prodott jinkiseb minn varjetajiet ta' 
dwieli li jkunu ta' Vitis vinifera;

(iv) il-prodott jinkiseb minn varjetajiet ta' 
dwieli li jkunu ta' Vitis vinifera;

(b) "indikazzjoni ġeografika" tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew, f'każijiet eċċezzjonali u 
ġustifikabbli kif adatt, pajjiż, użata biex 
tiddeskrivi prodott imsemmi fl-Artikolu 
92(1) li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(b) "indikazzjoni ġeografika" tfisser 
indikazzjoni li tirreferi għal reġjun, post 
speċifiku jew, f'każijiet eċċezzjonali u 
ġustifikabbli kif adatt, pajjiż, użata biex 
tiddeskrivi prodott imsemmi fl-Artikolu 
92(1) li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(i) ikollu kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiċi oħra speċifiċi attribwibbli lil 
dik l-oriġini ġeografika;

(i) ikollu kwalità, reputazzjoni jew 
karatteristiċi oħra speċifiċi attribwibbli lil 
dik l-oriġini ġeografika;

(ii) tal-anqas 85 % tal-għeneb użat 
għall-produzzjoni tiegħu jiġi esklużivament 
minn dik iż-żona ġeografika;

(ii) tal-anqas 85 % tal-għeneb użat għall-
produzzjoni tiegħu jiġi esklużivament minn 
dik iż-żona ġeografika;

(iii) il-produzzjoni tiegħu ssir f'dik iż-
żona ġeografika; u

(iii) il-produzzjoni tiegħu ssir f'dik iż-
żona ġeografika; u

(iv) isir minn varjetajiet ta' dwieli ta' 
Vitis vinifera jew minn inkroċju bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħra tal-
ġenus Vitis.

(iv) isir minn varjetajiet ta' dwieli ta' 
Vitis vinifera jew minn inkroċju bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħra tal-
ġenus Vitis.

2. Ċerti ismijiet tradizzjonalment użati 
għandhom jikkostitwixxu denominazzjoni 
ta' oriġini fejn huma:

2. Ċerti ismijiet tradizzjonalment użati 
għandhom jikkostitwixxu denominazzjoni 
ta' oriġini fejn huma:

(a) jiddenominaw inbid; (a) jiddenominaw inbid;

(b) jirreferu għal isem ġeografiku; (b) jirreferu għal isem ġeografiku;

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija 
fil-punti (a)(i) sa (iv) tal-paragrafu 1; u

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija 
fil-punti (a)(i) sa (iv) tal-paragrafu 1; u

(d) għaddew mill-proċedura li ttihom 
protezzjoni għal denominazzjonijiet ta' 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi 
stabbilita f'din is-Subtaqsima.

(d) għaddew mill-proċedura li ttihom 
protezzjoni għal denominazzjonijiet ta' 
oriġini u indikazzjonijiet ġeografiċi 
stabbilita f'din is-Subtaqsima.

3. Id-denominazzjonijiet ta' oriġini u 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi, inklużi dawk 
relatati ma' żoni ġeografiċi f'pajjiżi terzi, 
għandhom ikunu eliġibbli għal protezzjoni 
fl-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti f'din is-

3. Id-denominazzjonijiet ta' oriġini u 
l-indikazzjonijiet ġeografiċi, inklużi dawk 
relatati ma' żoni ġeografiċi f'pajjiżi terzi, 
għandhom ikunu eliġibbli għal protezzjoni 
fl-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti f'din is-
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Subtaqsima. Subtaqsima.

4. Il-produzzjoni kif imsemmija fil-
punt (a)(iii) tal-paragrafu 1 għandha tkopri 
l-operazzjonijiet kollha involuti, mill-ħsad 
tal-għeneb sat-tmiem tal-proċessi tal-
produzzjoni tal-inbid, ħlief għal 
kwalunkwe proċess li jiġi wara l-
produzzjoni.

4. Il-produzzjoni kif imsemmija fil-
punt (a)(iii) tal-paragrafu 1 għandha tkopri 
l-operazzjonijiet kollha involuti, mill-ħsad 
tal-għeneb sat-tmiem tal-proċessi tal-
produzzjoni tal-inbid, ħlief għal 
kwalunkwe proċess li jiġi wara l-
produzzjoni.

5. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punt (b)(ii) tal-paragrafu 1, il-porzjon 
massimu tal-għeneb ta' 15 %, li jista' 
joriġina minn barra ż-żona demarkata 
għandu jiġi mill-Istat Membru jew mill-
pajjiż terz li fih tkun tinsab iż-żona 
demarkata.

5. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punt (b)(ii) tal-paragrafu 1, il-porzjon 
massimu tal-għeneb ta' 15 %, li jista' 
joriġina minn barra ż-żona demarkata 
għandu jiġi mill-Istat Membru jew mill-
pajjiż terz li fih tkun tinsab iż-żona 
demarkata".

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Emenda 236
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 94

Test fis-seħħ Emenda

(10) L-Artikolu 94 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 94 "Artikolu 94

Applikazzjonijiet għal protezzjoni Applikazzjonijiet għal protezzjoni

1. L-applikazzjonijiet għal protezzjoni 
ta' ismijiet bħala denominazzjonijiet ta' 
oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
għandhom jinkludu fajl tekniku li jkun fih:

1. L-applikazzjonijiet għal protezzjoni 
ta' ismijiet bħala denominazzjonijiet ta' 
oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi 
għandhom jinkludu:

(a) l-isem li għandu jiġi protett; (a) l-isem li għandu jiġi protett;

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant; (b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

(c) speċifikazzjoni ta' prodott kif 
imsemmi fil-paragrafu 2; u

(c) speċifikazzjoni ta' prodott kif 
imsemmi fil-paragrafu 2; u

(d) dokument wieħed li jiġbor fil-qosor 
l-ispeċifikazzjoni ta' prodott imsemmija fil-
paragrafu 2.

(d) dokument wieħed li jiġbor fil-qosor 
l-ispeċifikazzjoni ta' prodott imsemmija fil-
paragrafu 2.

2. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott 
għandha tgħin lill-partijiet interessati biex 

2. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott 
għandha tgħin lill-partijiet interessati biex 
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jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-
produzzjoni relatati mad-denominazzjoni 
ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika. 
L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha, tal-
anqas, tkun magħmula minn:

jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-
produzzjoni relatati mad-denominazzjoni 
ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika. 
L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha, tal-
anqas, tkun magħmula minn:

(a) l-isem li għandu jiġi protett; (a) l-isem li għandu jiġi protett;

(b) deskrizzjoni tal-inbid jew inbejjed: (b) deskrizzjoni tal-inbid jew l-
inbejjed:

(i) fir-rigward tad-denominazzjoni ta' 
oriġini, il-karatteristiċi analitiċi u 
organolettiċi ewlenin tagħhom;

(i) fir-rigward tad-denominazzjoni ta' 
oriġini, il-karatteristiċi analitiċi u 
organolettiċi ewlenin tagħhom;

(ii) fir-rigward tal-indikazzjoni 
ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi 
ewlenin tagħhom, kif ukoll evalwazzjoni 
jew indikazzjoni tal-karatteristiċi 
organolettiċi tagħhom;

(ii) fir-rigward tal-indikazzjoni 
ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi 
ewlenin tagħhom, kif ukoll evalwazzjoni 
jew indikazzjoni tal-karatteristiċi 
organolettiċi tagħhom;

(c) fejn applikabbli, il-prattiki 
enoloġiċi speċifiċi użati biex isir l-inbid 
jew l-inbejjed, kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti fuq il-produzzjoni tagħhom;

(c) fejn applikabbli, il-prattiki 
enoloġiċi speċifiċi użati biex isir l-inbid 
jew l-inbejjed, kif ukoll ir-restrizzjonijiet 
rilevanti fuq il-produzzjoni tagħhom;

(d) id-demarkazzjoni taż-żona 
ġeografika konċernata;

(d) id-demarkazzjoni taż-żona 
ġeografika konċernata;

(e) l-ammonti massimi ta' produzzjoni 
għal kull ettaru;

(e) l-ammonti massimi ta' produzzjoni 
għal kull ettaru;

(f) indikazzjoni tal-varjetà jew tal-
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid li minnhom 
jinkiseb l-inbid jew l-inbejjed;

(f) indikazzjoni tal-varjetà jew tal-
varjetajiet tal-għeneb tal-inbid li minnhom 
jinkiseb l-inbid jew l-inbejjed;

(g) id-dettalji li juru r-rabta msemmija 
fil-punt (a)(i) jew fil-punt (b)(i) tal-
Artikolu 93(1), skont il-każ;

(g) id-dettalji li juru r-rabtiet li ġejjin:

(i) fir-rigward ta' denominazzjoni ta' 
oriġini protetta, ir-rabta bejn il-kwalità 
jew il-karatteristiċi tal-prodott u l-ambjent 
ġeografiku u d-dettalji dwar il-fatturi 
naturali u umani ta' dak l-ambjent 
ġeografiku msemmija fil-punt (a)(i) tal-
Artikolu 93(1);
(ii) fir-rigward ta' indikazzjoni 
ġeografika protetta, ir-rabta bejn kwalità 
speċifika, ir-reputazzjoni jew 
karatteristika oħra tal-prodott, u l-oriġini 
ġeografika msemmija fil-punt (b)(i) tal-
Artikolu 93(1);
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(ga) fejn applikabbli, il-kontribuzzjoni 
tiegħu għal żvilupp sostenibbli;

(h) ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali, jew, 
fejn previst mill-Istati Membri, minn 
organizzazzjoni li jkollha f'idejha l-ġestjoni 
tad-denominazzjoni protetta ta' oriġini jew 
tal-indikazzjoni ġeografika protetta, filwaqt 
li jitqies il-fatt li t-tali rekwiżiti għandhom 
ikunu oġġettivi, mhux diskriminatorji u 
kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni;

(h) ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali, jew, 
fejn previst mill-Istati Membri, minn 
organizzazzjoni li jkollha f'idejha l-ġestjoni 
tad-denominazzjoni protetta ta' oriġini jew 
tal-indikazzjoni ġeografika protetta, filwaqt 
li jitqies il-fatt li t-tali rekwiżiti għandhom 
ikunu oġġettivi, mhux diskriminatorji u 
kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni;

(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet 
jew tal-korpi li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott, u l-kompiti speċifiċi tagħhom.

(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet 
jew tal-korpi li jivverifikaw il-konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni 
tal-prodott, u l-kompiti speċifiċi tagħhom.

3. Fejn l-applikazzjoni għal 
protezzjoni tkun tirrigwarda żona 
ġeografika f'pajjiż terz, hija għandha tkun, 
tinkludi, b'żieda mal-elementi msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, prova li l-isem 
konċernat ikun protett fil-pajjiż ta' oriġini 
tiegħu.

3. Fejn l-applikazzjoni għal 
protezzjoni tkun tirrigwarda żona 
ġeografika f'pajjiż terz, hija għandha 
tinkludi, b'żieda mal-elementi msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, prova li l-isem 
konċernat ikun protett fil-pajjiż ta' oriġini 
tiegħu."

Or. en



AM\1215878MT.docx PE658.378

MT Magħquda fid-diversità MT

14.10.2020 A8-0198/237

Emenda 237
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 105

Test fis-seħħ Emenda

(14a) L-Artikolu 105 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 105 "Artikolu 105

Emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-
prodott

Emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-
prodott

Applikant li jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 95 jista' japplika għal 
approvazzjoni ta' emenda għall-
ispeċifikazzjoni ta' prodott ta' 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta' 
indikazzjoni ġeografika protetta, 
partikolarment biex jitqiesu żviluppi 
f'tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi 
demarkata mill-ġdid iż-żona ġeografika 
msemmija fil-punt (d) tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 94(2). L-
applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u 
jiddikjaraw l-emendi mitlubin u jagħtu 

1. Applikant li jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 95 
jista' japplika għal approvazzjoni ta' 
emenda għall-ispeċifikazzjoni ta' prodott ta' 
denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta' 
indikazzjoni ġeografika protetta, 
partikolarment biex jitqiesu żviluppi 
f'tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi 
demarkata mill-ġdid iż-żona ġeografika 
msemmija fil-punt (d) tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 94(2). L-
applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u 
jiddikjaraw l-emendi mitlubin u jagħtu 
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raġunijiet għalihom. raġunijiet għalihom.

1a. L-emendi għal speċifikazzjoni ta' 
prodott għandhom ikunu kklassifikati 
f'żewġ kategoriji f'dak li jirrigwarda l-
importanza tagħhom: l-emendi li 
jirrikjedu proċedura ta' oġġezzjoni fil-
livell tal-Unjoni ("emendi tal-Unjoni") u 
l-emendi li għandhom jiġu indirizzati fil-
livell tal-Istati Membri jew fil-livell tal-
pajjiżi terzi ("emendi standard").
Emenda għandha titqies bħala emenda 
tal-Unjoni meta:
(a) tkun tinkludi bidla fl-isem tad-
denominazzjoni ta' oriġini protetta jew 
tal-indikazzjoni ġeografika protetta;
(b) tkun tikkonsisti minn bidla, tħassir 
jew żieda ta' kategorija tal-prodotti tad-
dielja msemmija fil-Parti II tal-
Anness VII;
(c) tkun tista' potenzjalment tħassar 
ir-rabta msemmija fil-punti (a)(i) jew 
(b)(i) tal-Artikolu 93(1);
(d) tkun tinvolvi aktar restrizzjonijiet 
fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.
Applikazzjonijiet għal emendi tal-Unjoni 
mressqa minn pajjiżi terzi jew minn 
produtturi f'pajjiżi terzi għandhom 
jinkludu provi li l-emenda mitluba 
tikkonforma mal-liġijiet dwar il-
protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' 
oriġini jew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
fis-seħħ f'dawk il-pajjiżi terzi.
Kwalunkwe emenda oħra għandha titqies 
bħala emenda standard.
1b. Emenda temporanja għandha tkun 
emenda standard li tikkonċerna bidla 
temporanja fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott 
li tirriżulta mill-impożizzjoni ta' miżuri 
obbligatorji sanitarji u fitosanitarji mill-
awtoritajiet pubbliċi jew li tkun marbuta 
ma' diżastri naturali jew kundizzjonijiet 
ta' temp avversi formalment rikonoxxuti 
mill-awtoritajiet kompetenti.
1c. Fil-każ ta' bidla fil-kundizzjonijiet 
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tal-produzzjoni relatati mad-dwieli 
maħsuba għall-produzzjoni ta' 
denominazzjoni ta' oriġini protetta, id-
dwieli fil-post għandhom ikomplu 
jibbenefikaw mid-dritt ta' produzzjoni tad-
denominazzjoni ta' oriġini protetta għal 
perjodu speċifikat fl-ispeċifikazzjoni tal-
prodott u sakemm jinqalgħu."

Or. en



AM\1215878MT.docx PE658.378

MT Magħquda fid-diversità MT

14.10.2020 A8-0198/238

Emenda 238
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 153

Test fis-seħħ Emenda

(22a) L-Artikolu 153 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 153 "Artikolu 153

Statuti tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi Statuti tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi

1. L-istatuti ta' organizzazzjoni tal-
produtturi għandhom jeħtieġu lill-membri 
produtturi tagħha, b'mod partikolari, li:

1. L-istatuti ta' organizzazzjoni tal-
produtturi għandhom jirrikjedu lill-membri 
produtturi tagħha, b'mod partikolari, li:

(a) japplikaw ir-regoli adottati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward 
tar-rappurtar ta' produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
protezzjoni tal-ambjent;

(a) japplikaw ir-regoli adottati mill-
organizzazzjoni tal-produtturi fir-rigward 
tar-rappurtar ta' produzzjoni, il-
produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
protezzjoni tal-ambjent;

(b) ikunu membri biss ta' 
organizzazzjoni tal-produtturi waħda għal 
kwalunkwe prodott partikolari tal-impriża, 
madanakollu l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw minn din il-kundizzjoni 
f'każijiet debitament iġġustifikati fejn il-

(b) ikunu membri biss ta' 
organizzazzjoni tal-produtturi waħda għal 
kwalunkwe prodott partikolari tal-impriża,
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produtturi msieħba jkollhom żewġ 
unitajiet ta' produzzjoni distinti li jinstabu 
f'żoni ġeografiċi differenti;
(c) jagħtu l-informazzjoni mitluba mill-
organizzazzjoni tal-produtturi għal 
skopijiet ta' statistika.

(c) jagħtu l-informazzjoni mitluba mill-
organizzazzjoni tal-produtturi għal 
skopijiet ta' statistika.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw mill-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu f'każijiet debitament 
ġustifikati:
(i) meta membri produtturi jkollhom 
żewġ unitajiet tal-produzzjoni distinti li 
jinsabu f'żoni ġeografiċi differenti, jew
(ii) jekk l-organizzazzjoni tal-
produtturi rikonoxxuta skont l-
Artikolu 152 li l-produtturi diġà jiffurmaw 
parti minnha tkun iddeċidiet b'mod 
demokratiku, skont il-paragrafu 2(c), li 
tħalli lill-membri produtturi tagħha jkunu 
membri ta' organizzazzjoni tal-produtturi 
rikonoxxuta oħra taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
– il-membri produtturi għandhom 
prodott partikolari maħsub għal użi 
differenti u l-organizzazzjoni tal-
produtturi primarja li l-produtturi diġà 
jiffurmaw parti minnha ma toffrix 
ħwienet tas-suq għat-tieni użu maħsub 
mill-produtturi għall-prodott tagħhom; 
jew
– il-membri produtturi ta' 
organizzazzjoni tal-produtturi jkunu 
wettqu storikament il-konsenja ta' parti 
mill-prodotti tagħhom, permezz ta' 
kuntratti jew sħubiji ta' kooperattivi, lil 
diversi xerrejja oħra u tal-anqas wieħed 
minn dawn ix-xerrejja jsir organizzazzjoni 
tal-produtturi rikonoxxut.

2. L-istatuti ta' organizzazzjoni tal-
produtturi għandhom jistabbilixxu wkoll:

2. L-istatuti ta' organizzazzjoni tal-
produtturi għandhom jistabbilixxu wkoll:

(a) proċeduri għad-determinazzjoni, l-
adozzjoni u l-emendar tar-regoli 
msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1;

(a) proċeduri għad-determinazzjoni, l-
adozzjoni u l-emendar tar-regoli 
msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1;

(b) l-impożizzjoni fuq il-membri ta' 
kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 

(b) l-impożizzjoni fuq il-membri ta' 
kontribuzzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
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sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni tal-
produtturi;

sabiex tiġi ffinanzjata l-organizzazzjoni tal-
produtturi;

(c) regoli li jippermettu lill-membri li 
huma produtturi jeżaminaw bir-reqqa u 
b'mod demokratiku l-organizzazzjoni 
tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħha;

(c) regoli li jippermettu lill-membri li 
huma produtturi jeżaminaw bir-reqqa u 
b'mod demokratiku l-organizzazzjoni 
tagħhom u d-deċiżjonijiet tagħha kif ukoll 
il-kontijiet u l-baġits tagħha;

(d) pieni għal ksur ta' obbligi taħt l-
istatuti, partikolarment in-nuqqas ta' 
pagament ta' kontributi finanzjarji, jew tar-
regoli stabbiliti mill-organizzazzjoni tal-
produtturi;

(d) pieni għal ksur ta' obbligi taħt l-
istatuti, partikolarment in-nuqqas ta' 
pagament ta' kontributi finanzjarji, jew tar-
regoli stabbiliti mill-organizzazzjoni tal-
produtturi;

(e) regoli dwar id-dħul ta' membri 
ġodda, u partikolarment il-perijodu minimu 
ta' sħubija, li ma jistax ikun anqas minn 
sena;

(e) regoli dwar id-dħul ta' membri 
ġodda, u partikolarment il-perijodu minimu 
ta' sħubija, li ma jistax ikun anqas minn 
sena;

(f) ir-regoli baġitarji u ta' kontabilità 
meħtieġa għat-tħaddim tal-organizzazzjoni.

(f) ir-regoli baġitarji u ta' kontabilità 
meħtieġa għat-tħaddim tal-organizzazzjoni.

2a. L-istatuti ta' organizzazzjoni tal-
produtturi tista' tipprevedi wkoll, f'każ li l-
organizzazzjoni tal-produtturi tkun 
responsabbli għall-bejgħ tal-prodotti 
kollha tal-membri produtturi tagħha, jew 
xi wħud minnhom, u fejn ma jkun hemm 
l-ebda trasferiment tas-sjieda tal-prodotti 
mill-membri produtturi lill-
organizzazzjoni tal-produtturi, li dawk il-
membri produtturi jinvolvu ruħhom 
f'kuntatti ma' xerrejja ħlief fir-rigward ta' 
kwistjonijiet relatati mal-prezz jew il-
volum tal-bejgħ ta' dawk il-prodotti.

3. Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi fis-setturi tal-ħalib u tal-prodotti 
tal-ħalib.

3. Il-paragrafi 1, 2 u 2a ma 
għandhomx japplikaw għal 
organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-setturi 
tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Emenda 239
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 157

Test fis-seħħ Emenda

(22b) L-Artikolu 157 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 157 "Artikolu 157

Organizzazzjonijiet interprofessjonali Organizzazzjonijiet interprofessjonali

1. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
f'settur speċifiku minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

1. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu, meta jintalbu, 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
f'settur speċifiku minn dawk elenkati fl-
Artikolu 1(2) li:

(a) huma magħmulin minn 
rappreżentanti ta' attivitajiet ekonomiċi 
marbuta mal-produzzjoni u għall-inqas ma' 
waħda mill-istadji tal-katina tal-provvista li 
ġejjin: l-ipproċessar ta' prodotti jew in-
negozjati tagħhom, inkluż id-distribuzzjoni 
tagħhom, f'settur wieħed jew aktar;

(a) huma magħmulin minn 
rappreżentanti ta' attivitajiet ekonomiċi 
marbuta mal-produzzjoni u għall-inqas ma' 
waħda mill-istadji tal-katina tal-provvista li 
ġejjin: l-ipproċessar ta' prodotti jew in-
negozjati tagħhom, inkluż id-distribuzzjoni 
tagħhom, f'settur wieħed jew aktar;

(b) ikunu ffurmati fuq l-inizjattiva tal-
organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet 

(b) ikunu ffurmati fuq l-inizjattiva tal-
organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet 
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kollha jew ta' xi wħud minnhom li 
jikkostitwuhom;

kollha jew ta' xi wħud minnhom li 
jikkostitwuhom;

(c) isegwu għan speċifiku filwaqt li 
jqisu l-interessi tal-membri tagħhom u 
dawk tal-konsumaturi, li jista' jinkludi, 
b'mod partikolari, wieħed mill-objettivi li 
ġejjin:

(c) isegwu għan speċifiku filwaqt li 
jqisu l-interessi tal-membri kollha tagħhom 
u dawk tal-konsumaturi, li jista' jinkludi, 
b'mod partikolari, wieħed mill-objettivi li 
ġejjin:

(i) jittejbu l-għarfien u t-trasparenza 
tal-produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
pubblikazzjoni ta' data ta' statistika 
aggregata dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni, 
il-prezzijiet, inkluż, fejn adatt, ma' indiċi 
relatati mal-prezz, il-volumi u t-tul ta' 
żmien tal-kuntratti li jkunu ġew konklużi 
qabel, u billi tiġi pprovduta analiżi tal-
iżviluppi potenzjali fis-suq għall-ġejjieni 
fuq livell reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali;

(i) jittejbu l-għarfien u t-trasparenza 
tal-produzzjoni u tas-suq permezz ta':

– il-pubblikazzjoni u/jew il-kondiviżjoni ta' 
data ta' statistika aggregata dwar l-ispejjeż 
tal-produzzjoni, il-prezzijiet, inkluż, fejn 
adatt, ma' indiċijiet relatati mal-prezz, il-
volumi u t-tul ta' żmien tal-kuntratti li 
jkunu ġew konklużi qabel, kif ukoll data 
dwar il-marġnijiet allokati fl-istadji 
differenti tal-katina tal-provvista;
– il-provvista ta' analiżi tal-iżviluppi 
potenzjali fis-suq għall-ġejjieni fuq livell 
reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali;

(ii) il-previżjoni ta' potenzjal tal-
produzzjoni, u rreġistrar ta' prezzijiet 
pubbliċi tas-suq;

(ii) il-previżjoni ta' potenzjal tal-
produzzjoni, u rreġistrar ta' prezzijiet 
pubbliċi tas-suq;

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

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

(iv) l-esplorazzjoni ta' swieq potenzjali 
għall-esportazzjoni;

(iv) l-esplorazzjoni ta' swieq potenzjali 
għall-esportazzjoni;

(v) mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 
148 u 168, it-tfassil ta' forom standard ta' 
kuntratti kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni 
għall-bejgħ ta' prodotti agrikoli lil xerrejja 
u/jew il-provvista ta' prodotti pproċessati lil 
distributuri u bejjiegħa bl-imnut, waqt li 
jitqies il-bżonn li jintlaħqu kundizzjonijiet 

(v) mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 148 u 168, it-tfassil ta' forom 
standard ta' kuntratti kompatibbli mar-
regoli tal-Unjoni għall-bejgħ ta' prodotti 
agrikoli lil xerrejja u/jew il-provvista ta' 
prodotti pproċessati lil distributuri u 
bejjiegħa bl-imnut, waqt li jitqies il-bżonn 
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kompetittivi ġusti u li jkunu evitati d-
distorsjonijiet fis-suq;

li jintlaħqu kundizzjonijiet kompetittivi 
ġusti u li jkunu evitati d-distorsjonijiet fis-
suq. Dawk il-forom standard ta' kuntratt 
jistgħu jinvolvu żewġ intrapriżi jew aktar 
li kull waħda minnhom topera f'livell 
differenti tal-katina tal-produzzjoni, l-
ipproċessar jew id-distribuzzjoni, u 
għandhom jinkludu indikaturi u indiċijiet 
ekonomiċi rilevanti u li jinftiehmu 
faċilment u l-metodu tal-kalkolu tal-prezz 
finali, ibbażati fuq u li jagħmel referenza 
għal spejjeż tal-produzzjoni rilevanti u l-
iżvilupp tagħhom, iżda jistgħu jqisu wkoll 
il-kategoriji tal-prodott u l-opportunitajiet 
fis-suq differenti tagħhom, indikaturi ta' 
valutazzjoni tal-prodott, il-prezzijiet ta' 
prodotti agrikoli u tal-ikel osservati fis-
swieq u l-varjazzjonijiet fihom, u kriterji 
relatati mal-kompożizzjoni, il-kwalità, it-
traċċabbiltà u l-kontenut tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodott;

(vi) l-isfruttar b'mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti, inkluż fil-livell ta' 
ħwienet tas-suq, u l-iżvilupp ta' inizjattivi li 
jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-
innovazzjoni;

(vi) l-isfruttar b'mod aktar estiż tal-
potenzjal tal-prodotti, inkluż fil-livell ta' 
ħwienet tas-suq, u l-iżvilupp ta' inizjattivi li 
jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-
innovazzjoni;

(vii) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq 
tar-riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni, u 
jekk ikun il-każ għall-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni, tiġi innovata, 
irrazzjonalizzata, imtejba u aġġustata biex 
il-prodotti jkunu aktar adatti għall-esiġenzi 
tas-suq u għall-gosti u l-aspettattivi tal-
konsumatur, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kwalità tal-prodott, inkluż il-
karatteristiċi speċifiċi ta' prodotti li 
jkollhom denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew indikazzjoni ġeografika 
protetta, u l-protezzjoni tal-ambjent;

(vii) l-għoti tal-informazzjoni u t-twettiq 
tar-riċerka meħtieġa biex il-produzzjoni, u 
jekk ikun il-każ għall-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni, tiġi innovata, 
irrazzjonalizzata, imtejba u aġġustata biex 
il-prodotti jkunu aktar adatti għall-esiġenzi 
tas-suq u għall-gosti u l-aspettattivi tal-
konsumatur, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-kwalità tal-prodott, inkluż il-
karatteristiċi speċifiċi ta' prodotti li 
jkollhom denominazzjoni protetta tal-
oriġini jew indikazzjoni ġeografika 
protetta, u l-protezzjoni tal-ambjent, l-
azzjoni klimatika, is-saħħa tal-annimali u 
t-trattament xieraq tal-annimali;

(viii) ir-riċerka ta' metodi kif jista' jiġi 
ristrett l-użu ta' prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti, jiġu 
amministrati aħjar prodotti oħra, li jiġu 
żgurati l-kwalità tal-prodott u l-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, tiġi 

(viii) ir-riċerka ta' metodi kif jista' jiġi 
ristrett l-użu ta' prodotti għas-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni tal-pjanti, jiġu 
amministrati aħjar prodotti oħra, li jiġu 
żgurati l-kwalità tal-prodott u l-
konservazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, tiġi 
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promossa s-sikurezza tal-ikel, b'mod 
partikolari permezz tat-traċċabilità tal-
prodotti, u tittejjeb is-saħħa u l-benesseri 
tal-annimali;

promossa s-sikurezza tal-ikel, b'mod 
partikolari permezz tat-traċċabilità tal-
prodotti, u tittejjeb is-saħħa u l-benesseri 
tal-annimali;

(ix) l-iżvilupp ta' metodi u strumenti 
biex titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji 
kollha tal-produzzjoni u, fejn applikabbli, 
tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni;

(ix) l-iżvilupp ta' metodi u strumenti 
biex titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji 
kollha tal-produzzjoni u, fejn applikabbli, 
tal-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni;

(x) it-teħid tal-azzjonijiet kollha 
possibbli għall-ħarsien, il-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-biedja organika u d-
denominazzjonijiet ta' oriġini, it-tikketti 
tal-kwalità u l-indikazzjonijiet ġeografiċi;

(x) it-teħid tal-azzjonijiet kollha 
possibbli għall-ħarsien, il-protezzjoni u l-
promozzjoni tal-biedja organika u d-
denominazzjonijiet ta' oriġini, it-tikketti 
tal-kwalità u l-indikazzjonijiet ġeografiċi;

(xi) il-promozzjoni ta' produzzjoni 
integrata u sostenibbli jew ta' metodi ta' 
produzzjoni li tirrispetta l-ambjent u li ssir 
riċerka dwarhom;

(xi) il-promozzjoni ta' produzzjoni 
integrata u sostenibbli jew ta' metodi ta' 
produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent u li 
ssir riċerka dwarhom;

(xii) l-inkoraġġiment għal konsum san u 
responsabbli tal-prodotti fis-suq intern; 
u/jew l-informazzjoni dwar il-ħsara 
marbuta ma' tendenzi ta' konsum 
perikolużi;

(xii) l-inkoraġġiment għal konsum san u 
responsabbli tal-prodotti fis-suq intern; 
u/jew l-informazzjoni dwar il-ħsara 
marbuta ma' tendenzi ta' konsum 
perikolużi;

(xiii) il-promozzjoni ta' konsum u/jew l-
għoti ta' informazzjoni dwar prodotti fis-
suq intern u fis-swieq esterni;

(xiii) il-promozzjoni ta' konsum u/jew l-
għoti ta' informazzjoni dwar prodotti fis-
suq intern u fis-swieq esterni;

(xiv) il-kontribut għall-ġestjoni ta' 
prodotti sekondarji u t-tnaqqis u l-ġestjoni 
tal-iskart.

(xiv) il-kontribut għall-ġestjoni u l-
iżvilupp ta' inizjattivi għall-valorizzazzjoni 
ta' prodotti sekondarji u t-tnaqqis u l-
ġestjoni tal-iskart;

(xv) l-istabbiliment ta' klawżoli standard 
ta' kondiviżjoni tal-valur fit-tifsira tal-
Artikolu 172a, inklużi bonuses u telf 
kummerċjali, li jiddeterminaw kif kull 
evoluzzjoni tal-prezzijiet rilevanti fuq is-
suq tal-prodotti kkonċernati jew swieq 
komoditarji oħra għandha tiġi allokata 
bejniethom;

(xv) l-istabbiliment ta' regoli dwar id-
distribuzzjoni tal-valur bejn operaturi fil-
katina tal-provvista, inklużi bonuses u telf 
kummerċjali, li jiddeterminaw kif kull 
evoluzzjoni tal-prezzijiet rilevanti fuq is-
suq tal-prodotti kkonċernati jew swieq 
komoditarji oħra għandha tiġi allokata. 
Dawn ir-regoli jistgħu jieħdu l-forma ta' 
klawżoli standard ta' kondiviżjoni tal-valur 
fit-tifsira tal-Artikolu 172a jew jinkludu 
jew jirreferu għal indikaturi ekonomiċi 
bħall-ispjejjeż ta' produzzjoni u ta' 
kummerċjalizzazzjoni rilevanti u l-
evoluzzjoni tagħhom, il-prezzijiet ta' 
prodotti agrikoli u tal-ikel irreġistrati fis-
suq/swieq ikkonċernat(i) u l-evoluzzjoni 
tagħhom, u l-kwantitajiet, il-
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kompożizzjoni, il-kwalità, it-traċċabbiltà 
jew ir-rispett tal-prodotti kkonċernati, u 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-produzzjoni;
(xva) l-istabbiliment ta' klawżoli 
standard għall-kumpens ġust tal-ispejjeż 
imġarrba mill-bdiewa biex jissodisfaw 
rekwiżiti ekstralegali fir-rigward tal-
ambjent, il-klima, is-saħħa tal-annimali u 
t-trattament xieraq tal-annimali, inklużi 
metodi biex jiġu kkalkulati dawn l-
ispejjeż;

(xvi) l-implimentazzjoni ta' miżuri biex 
jipprevjenu u jimmaniġġaw is-saħħa tal-
annimali, il-protezzjoni tal-pjanti u r-riskji 
ambjentali.

(xvi) il-promozzjoni u l-
implimentazzjoni ta' miżuri biex 
jipprevjenu, jikkontrollaw u jimmaniġġaw 
is-saħħa tal-annimali, il-protezzjoni tal-
pjanti u r-riskji ambjentali, inkluż bl-
istabbiliment u l-immaniġġjar ta' fondi 
mutwi jew bil-kontribuzzjoni għal dawn il-
fondi bil-għan li jitħallas kumpens 
finanzjarju lill-bdiewa għall-ispejjeż u t-
telf ekonomiku li jirriżulta mill-
promozzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
dawn il-miżuri;
(xvia) il-kontribuzzjoni għat-trasparenza 
tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn id-
diversi stadji fil-katina, b'mod partikolari 
permezz tat-tfassil, l-implimentazzjoni u l-
kontroll tal-konformità tal-istandards 
tekniċi minn membri tas-settur.

1a. L-Istati Membri jistgħu, fuq talba, 
jiddeċiedu li jagħtu aktar minn 
rikonoxximent wieħed lil organizzazzjoni 
interprofessjonali li topera f'diversi setturi 
msemmija fl-Artikolu 1(2) dment li l-
organizzazzjoni interprofessjonali 
tissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u, fejn applikabbli, il-
paragrafu 3 għal kull settur li għalih tkun 
qed tfittex rikonoxximent.

1a. L-Istati Membri jistgħu, fuq talba, 
jiddeċiedu li jagħtu aktar minn 
rikonoxximent wieħed lil organizzazzjoni 
interprofessjonali li topera f'diversi setturi 
msemmija fl-Artikolu 1(2) dment li l-
organizzazzjoni interprofessjonali 
tissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u, fejn applikabbli, il-
paragrafu 3 għal kull settur li għalih tkun 
qed tfittex rikonoxximent.

2. F'każijiet debitament ġustifikati, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, li 
l-kundizzjoni fil-punt (c) tal-Artikolu 
158(1) hija sodisfatti billi jiġi limitat in-
numru ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fuq livell reġjonali jew 
nazzjonali jekk huwa previst hekk mir-

2. F'każijiet debitament ġustifikati, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta' 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, li 
l-kundizzjoni fil-punt (c) tal-Artikolu 
158(1) hija sodisfatti billi jiġi limitat in-
numru ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fuq livell reġjonali jew 
nazzjonali jekk huwa previst hekk mir-
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regoli nazzjonali fis-seħħ qabel l-1 ta' 
Jannar 2014, u fejn dan ma jxekkilx il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

regoli nazzjonali fis-seħħ qabel l-1 ta' 
Jannar 2014, u fejn dan ma jxekkilx il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern."

3. Permezz ta' derogi mill-paragrafu 
1, fir-rigward tas-settur tal-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib, l-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali li:
(a) ikunu talbu r-rikonoxximent 
formalment u jkunu magħmula minn 
rappreżentanti ta' attivitajiet ekonomiċi 
marbuta mal-produzzjoni ta' ħalib mhux 
ipproċessat u marbuta ma' tal-anqas 
wieħed mill-istadji li ġejjin tal-katina ta' 
provvista: l-ipproċessar jew il-kummerċ, 
inkluża d-distribuzzjoni, tal-prodotti tas-
settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib;
(b) ikunu ffurmati fuq l-inizjattiva tar-
rappreżentanti kollha jew xi wħud 
minnhom imsemmija fil-punt (a);
(c) iwettqu, f'reġjun wieħed jew aktar 
tal-Unjoni, b'kont meħud tal-interessi tal-
membri ta' dawk l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali u tal-konsumaturi, 
attività waħda jew aktar minn dawn li 
ġejjin:
(i) it-titjib tal-għarfien u t-trasparenza 
tal-produzzjoni u tas-suq, inkluż permezz 
tal-pubblikazzjoni ta' data ta' statistika 
dwar il-prezzijiet, il-volumi u t-tul taż-
żmien tal-kuntratti għall-konsenja ta' 
ħalib mhux ipproċessat li jkunu ġew 
konklużi preċedentement u permezz tal-
forniment ta' analiżijiet tal-iżviluppi 
potenzjali futuri fis-suq f'livell reġjonali, 
nazzjonali u internazzjonali;
(ii) l-għoti ta' għajnuna għall-
koordinazzjoni aħjar tal-mod kif il-ħalib u 
l-prodotti tal-ħalib jitqiegħdu fis-suq, 
b'mod partikolari permezz ta' riċerka u 
studji dwar is-suq;
(iii) il-promozzjoni tal-konsum u l-
għoti ta' informazzjoni dwar il-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib kemm fis-suq intern kif 
ukoll f'dak estern;
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(iv) l-esplorazzjoni ta' swieq potenzjali 
għall-esportazzjoni;
(v) it-tfassil ta' forom standard ta' 
kuntratt kompatibbli mar-regoli tal-
Unjoni għall-bejgħ ta' ħalib mhux 
ipproċessat lix-xerrejja jew il-forniment 
ta' prodotti pproċessati lid-distributuri u 
lill-bejjiegħa bl-imnut, b'kont meħud tal-
ħtieġa li jintlaħqu kondizzjonijiet 
kompetittivi ġusti u li jiġu evitati id-
distorsjonijiet fis-suq;
(vi) l-għoti ta' informazzjoni u t-twettiq 
tar-riċerka meħtieġa sabiex il-produzzjoni 
tiġi aġġustata favur prodotti aktar adatti 
għar-rekwiżiti tas-suq u l-gosti u l-
aspettattivi tal-konsumatur, b'mod 
partikolari rigward il-kwalità tal-prodott u 
l-protezzjoni tal-ambjent;
(vii) is-sostenn u l-iżvilupp tal-potenzjal 
tal-produzzjoni tas-settur tal-ħalib, fost l-
oħrajn, permezz tal-promozzjoni tal-
innovazzjoni u l-appoġġ għal programmi 
għar-riċerka u l-iżvilupp applikati sabiex 
jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-ħalib u l-
prodotti tal-ħalib, speċjalment sabiex 
jinħolqu prodotti b'valur miżjud li jkunu 
aktar attraenti għall-konsumatur;
(viii) it-tiftix ta' modi li jillimitaw l-użu 
ta' prodotti relatati mas-saħħa tal-
annimali, itejbu l-ġestjoni ta' kontributi 
oħra u jsaħħu s-sikurezza alimentari u s-
saħħa tal-annimali;
(ix) l-iżvilupp ta' metodi u strumenti 
biex titjieb il-kwalità tal-prodott fl-istadji 
kollha tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni;
(x) l-użu b'mod sħiħ tal-potenzjal tal-
biedja organika u l-protezzjoni u l-
promozzjoni ta' tali biedja, kif ukoll il-
produzzjoni ta' prodotti 
b'denominazzjonijiet ta' oriġini, tikketti 
tal-kwalità u indikazzjonijiet ġeografiċi; u
(xi) il-promozzjoni ta' produzzjoni 
integrata jew metodi oħra ta' produzzjoni 
li tirrispetta l-ambjent
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(Il-paragrafu 3 u s-subparagrafi kollha 
tiegħu huma mħassra minn din l-emenda)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Emenda 240
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 158

Test fis-seħħ Emenda

(22c) L-Artikolu 158 huwa ssostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 158 "Artikolu 158

Rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali

Rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet 
interprofessjonali

1. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali li japplikaw għal 
rikonoxximent bħal dan, sakemm dawn:

1. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali li japplikaw għal 
rikonoxximent bħal dan, sakemm dawn:

(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 157;

(a) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 157;

(b) iwettqu l-attivitajiet tagħhom 
f'reġjun wieħed jew aktar fit-territorju 
kkonċernat;

(b) iwettqu l-attivitajiet tagħhom 
f'reġjun wieħed jew aktar fit-territorju 
kkonċernat;

(c) jiffurmaw sehem sinifikanti mill-
attivitajiet ekonomiċi msemmija fl-
Artikolu fil-punt (a) tal-Artikolu 157(1);

(c) jiffurmaw sehem sinifikanti mill-
attivitajiet ekonomiċi msemmija fl-
Artikolu fil-punt (a) tal-Artikolu 157(1);
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(ca) jiżguraw rappreżentazzjoni 
bbilanċjata tal-istadji tal-katina tal-
provvista msemmija fil-punt (a) tal-
Artikolu 157(1);

(d) bl-eċċezzjoni tal-każijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 162, ma jwettqux huma stess 
attivitajiet ta' produzzjoni, ta' pproċessar 
u/jew ta' kummerċ.

(d) bl-eċċezzjoni tal-każijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 162, ma jwettqux huma stess 
attivitajiet ta' produzzjoni, ta' pproċessar 
u/jew ta' kummerċ.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li l-organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
qabel l-1 ta' Jannar 2014 ikunu ġew 
rikonoxxuti abbażi tal-liġi nazzjonali u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jitqiesu li 
huma rikonoxxuti bħala organizzazzjonijiet 
ta' produtturi skont l-Artikolu 157.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li l-organizzazzjonijiet interprofessjonali li 
qabel l-1 ta' Jannar 2014 ikunu ġew 
rikonoxxuti abbażi tal-liġi nazzjonali u li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jitqiesu li 
huma rikonoxxuti bħala organizzazzjonijiet 
interprofessjonali skont l-Artikolu 157.

3. L-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali li, qabel l-1 ta' Jannar 
2014, ikunu ġew rikonoxxuti abbażi tal-liġi 
nazzjonali u li ma jissodisfawx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu jistgħu jkomplu l-attivitajiet 
tagħhom skont il-liġi nazzjonali sal-1 ta' 
Jannar 2015.

3. L-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali li, qabel l-1 ta' Jannar 
2014, ikunu ġew rikonoxxuti abbażi tal-liġi 
nazzjonali u li ma jissodisfawx il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu jistgħu jkomplu l-attivitajiet 
tagħhom skont il-liġi nazzjonali sal-1 ta' 
Jannar 2015.

4. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi kollha li jkunu 
jeżistu qabel l-1 ta' Jannar 2014, kemm 
jekk kinux rikonoxxuti fuq talba jew 
stabbiliti bil-liġi, minkejja li ma 
jissodisfawx il-kundizzjoni stabbiliti fil-
punt (b) tal-Artikolu 157(1) jew il-punt (b) 
tal-Artikolu 157(3).

4. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-setturi kollha li jkunu 
jeżistu qabel l-1 ta' Jannar 2014, kemm 
jekk kinux rikonoxxuti fuq talba jew 
stabbiliti bil-liġi, minkejja li ma 
jissodisfawx il-kundizzjoni stabbiliti fil-
punt (b) tal-Artikolu 157(1) jew il-punt (b) 
tal-Artikolu 157(3).

5. Meta jirrikonoxxu organizzazzjoni 
interprofessjonali skont il-paragrafu 1 jew 
2, huma għandhom:

5. Meta l-Istati Membri jirrikonoxxu 
organizzazzjoni interprofessjonali skont il-
paragrafu 1 jew 2, huma għandhom:

(a) jiddeċiedu jekk jagħtux 
rikonoxximent fi żmien erba' xhur minn 
meta titressaq l-applikazzjoni bid-
dokumenti ta' appoġġ rilevanti kollha; din 
l-applikazzjoni għandha titressaq flimkien 
mal-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni 
għandha l-kwartieri ġenerali tagħha;

(a) jiddeċiedu jekk jagħtux 
rikonoxximent fi żmien erba' xhur minn 
meta titressaq l-applikazzjoni bid-
dokumenti ta' appoġġ rilevanti kollha; din 
l-applikazzjoni għandha titressaq flimkien 
mal-Istat Membru fejn l-organizzazzjoni 
għandha l-kwartieri ġenerali tagħha;

(b) iwettqu, f'intervalli li għandhom 
jiġu ddeterminati minnhom, kontrolli biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet 

(b) iwettqu, f'intervalli li għandhom 
jiġu ddeterminati minnhom, kontrolli biex 
jivverifikaw li l-organizzazzjonijiet 
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interprofessjonali jkunu qed jikkonformaw 
mal-kundizzjonijiet li jirregolaw ir-
rikonoxximent tagħhom;

interprofessjonali jkunu qed jikkonformaw 
mal-kundizzjonijiet li jirregolaw ir-
rikonoxximent tagħhom;

(c) f'każ ta' nuqqas ta' konformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f'dan ir-Regolament, 
jimponu fuq dawk l-organizzazzjonijiet il-
pieni applikabbli li jkunu stabbilixxew u, 
jekk meħtieġ, jiddeċiedu jekk għandux jiġi 
rtirat ir-rikonoxximent;

(c) f'każ ta' nuqqas ta' konformità jew 
irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-
miżuri previsti f'dan ir-Regolament, 
jimponu fuq dawk l-organizzazzjonijiet il-
pieni applikabbli li jkunu stabbilew u, jekk 
meħtieġ, jiddeċiedu jekk għandux jiġi rtirat 
ir-rikonoxximent;

(d) jirtiraw ir-rikonoxximent jekk ir-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent stipulati f'dan l-Artikolu ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti;

(d) jirtiraw ir-rikonoxximent jekk ir-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għar-
rikonoxximent stipulati f'dan l-Artikolu ma 
jibqgħux jiġu sodisfatti;

(e) jinfurmaw lill-Kummissjoni fl-31 
ta' Marzu ta' kull sena, b'kull deċiżjoni 
għall-għoti, iċ-ċaħda jew l-irtirar ta' 
rikonoxximent li jkunu ħadu matul is-sena 
kalendarja preċedenti.

(e) jinfurmaw lill-Kummissjoni sal-
31 ta' Marzu ta' kull sena, b'kull deċiżjoni 
għall-għoti, iċ-ċaħda jew l-irtirar ta' 
rikonoxximent li jkunu ħadu matul is-sena 
kalendarja preċedenti."

Or. en
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Emenda 241
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Ruža Tomašić
f'isem il-Grupp ECR
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 163a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22d) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 163a
Rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fis-settur tal-inbid
1. L-Istati Membri jistgħu, fuq talba, 
jirrikonoxxu organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fil-livell nazzjonali jew 
fil-livell ta' żona ta' produzzjoni, għal 
prodotti fis-settur tal-inbid, sakemm dawn 
l-organizzazzjonijiet:
(a) huma magħmulin minn 
rappreżentanti ta' attivitajiet ekonomiċi 
marbuta mal-produzzjoni u għall-inqas 
ma' waħda mill-istadji tal-katina tal-
provvista li ġejjin: l-ipproċessar ta' 
prodotti jew in-negozjar tagħhom, inkluża 
d-distribuzzjoni tagħhom;
(b) l-issodisfar tar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 157.
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Għal prodotti b'denominazzjoni ta' oriġini 
protetta jew indikazzjoni ġeografika 
protetta rikonoxxuta skont id-dritt tal-
Unjoni, ir-rappreżentanti ta' attivitajiet 
ekonomiċi msemmija fil-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu jistgħu jinkludu 
applikanti kif isemmi fl-Artikolu 95.
2. Fejn l-Istati Membri jagħmlu użu 
mill-għażla li jirrikonoxxu 
organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-
settur tal-inbid skont il-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, l-Artikolu 158 għandu 
japplika mutatis mutandis."

Or. en


