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Emenda 242
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 22e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 164

Test fis-seħħ Emenda

(22e) L-Artikolu 164 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 164 "Artikolu 164

Estensjoni tar-regoli Estensjoni tar-regoli

1. F'każijiet fejn organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta' produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f'żona ekonomika speċifika jew f'żoni 
speċifiċi ta' Stat Membru titqies li tkun 
tirrappreżenta l-produzzjoni ta' prodott 
partikolari, il-kummerċ jew l-ipproċessar 
tiegħu, l-Istat Membru konċernat jista', fuq 
talba ta' dik l-organizzazzjoni, jagħmel 
obbligatorji għal perijodu limitat xi wħud 
mill-ftehimiet, id-deċiżjonijiet jew il-
prattiki miftiehma li kien hemm qbil 
dwarhom f'dik l-organizzazzjoni għal 
operaturi oħra li jaġixxu fid-distrett 
ekonomiku jew fid-distretti ekonomiċi 
inkwistjoni, sew bħala individwi jew bħala 

1. F'każijiet fejn organizzazzjoni 
rikonoxxuta ta' produtturi, assoċjazzjoni 
rikonoxxuta ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi jew organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta li topera 
f'żona ekonomika speċifika jew f'żoni 
speċifiċi ta' Stat Membru titqies li tkun 
tirrappreżenta l-produzzjoni ta' prodott 
partikolari, il-kummerċ jew l-ipproċessar 
tiegħu, l-Istat Membru konċernat jista', fuq 
talba ta' dik l-organizzazzjoni, jagħmel 
obbligatorji għal perijodu limitat xi wħud 
mill-ftehimiet, id-deċiżjonijiet jew il-
prattiki miftiehma li kien hemm qbil 
dwarhom f'dik l-organizzazzjoni għal 
operaturi oħra li jaġixxu fid-distrett 
ekonomiku jew fid-distretti ekonomiċi 
inkwistjoni, sew bħala individwi jew bħala 
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gruppi, u li ma jkunux jappartjenu għall-
organizzazzjoni jew għall-assoċjazzjoni.

gruppi, u li ma jkunux jappartjenu għall-
organizzazzjoni jew għall-assoċjazzjoni.

2. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima 
"distrett ekonomiku" tfisser żona 
ġeografika magħmula minn reġjuni ta' 
produzzjoni maġenb jew qrib xulxin fejn 
il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni jkunu omoġeni.

2. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima 
"distrett ekonomiku" tfisser żona 
ġeografika magħmula minn reġjuni ta' 
produzzjoni maġenb jew qrib xulxin fejn 
il-kundizzjonijiet tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni jkunu omoġeni, jew, 
għal prodotti b'denominazzjoni ta' oriġini 
protetta jew b'indikazzjoni ġeografika 
protetta rikonoxxuta skont id-dritt tal-
Unjoni, iż-żona ġeografika stabbilita fl-
ispeċifikazzjoni tal-prodott.

3. Organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
għandha titqies rappreżentattiva fejn, fid-
distrett ekonomiku jew fid-distretti 
kkonċernati ta' Stat Membru, tkun 
responsabbli:

3. Organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
għandha titqies rappreżentattiva fejn, fid-
distrett ekonomiku jew fid-distretti 
kkonċernati ta' Stat Membru, tkun 
responsabbli:

(a) fir-rigward ta' proporzjon tal-volum 
tal-produzzjoni ta', jew tal-kummerċ fi, jew 
tal-ipproċessar tal-prodott jew il-prodotti 
konċernati:

(a) fir-rigward ta' proporzjon tal-volum 
tal-produzzjoni ta', jew tal-kummerċ fi, jew 
tal-ipproċessar tal-prodott jew il-prodotti 
konċernati:

(i) għal organizzazzjonijiet ta' 
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, 
tal-anqas għal 60 %, jew

(i) għal organizzazzjonijiet ta' 
produtturi fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, 
tal-anqas għal 60 %, jew

(ii) f'każijiet oħra, tal-anqas għal żewġ 
terzi; kif ukoll

(ii) f'każijiet oħra, tal-anqas għal żewġ 
terzi; kif ukoll

(b) fil-każ ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi, għal aktar minn 50% tal-
produtturi konċernati.

(b) fil-każ ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi, għal aktar minn 50% tal-
produtturi konċernati.

Madankollu, fejn, fil-każ ta' 
organizzazzjonijiet interprofessjonali, id-
determinazzjoni tal-proporzjon tal-volum 
tal-produzzjoni, jew ta' kummerċ fi, jew 
tal-ipproċessar tal-prodott jew tal-prodotti 
kkonċernati tqajjem diffikultajiet prattiċi, 
Stat Membru jista' jistabbilixxi regoli 
nazzjonali biex jiġi ddeterminat il-livell ta' 
rappreżentanza msemmi fil-punt (a)(ii) tal-
ewwel subparagrafu.

Madankollu, fejn, fil-każ ta' 
organizzazzjonijiet interprofessjonali, id-
determinazzjoni tal-proporzjon tal-volum 
tal-produzzjoni, jew ta' kummerċ fi, jew 
tal-ipproċessar tal-prodott jew tal-prodotti 
kkonċernati tqajjem diffikultajiet prattiċi, 
Stat Membru jista' jistabbilixxi regoli 
nazzjonali biex jiġi ddeterminat il-livell ta' 
rappreżentanza msemmi fil-punt (a)(ii) tal-
ewwel subparagrafu.

Fejn it-talba għal estensjoni tar-regoli 
tagħha għal operaturi oħra tkopri aktar 
minn distrett ekonomiku wieħed, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta' 

Fejn it-talba għal estensjoni tar-regoli 
tagħha għal operaturi oħra tkopri aktar 
minn distrett ekonomiku wieħed, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta' 
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rappreżentanza kif definit fl-ewwel 
subparagrafu għal kull waħda mill-fergħat 
li hija tiġbor fi grupp f'kull wieħed mid-
distretti ekonomiċi konċernati.

rappreżentanza kif definit fl-ewwel 
subparagrafu għal kull waħda mill-fergħat 
li hija tiġbor fi grupp f'kull wieħed mid-
distretti ekonomiċi konċernati.

4. Ir-regoli li għalihom tista' tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandu jkollhom wieħed 
mill-għanijiet li ġejjin:

4. Ir-regoli li għalihom tista' tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif imsemmi 
fil-paragrafu 1 għandu jkollhom wieħed 
mill-għanijiet li ġejjin:

(a) rappurtar dwar il-produzzjoni u s-
suq;

(a) rappurtar dwar il-produzzjoni u s-
suq;

(b) regoli ta' produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti fir-regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;

(b) regoli ta' produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti fir-regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;

(c) tfassil ta' kuntratti standard li jkunu 
kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni;

(c) it-tfassil ta' kuntratti standard u 
klawżoli dwar il-kondiviżjoni tal-valur u l-
kumpens ġust li jkunu kompatibbli mar-
regoli tal-Unjoni;

(ca) it-tfassil ta' kuntratti jew klawżoli 
standard fis-settur tal-inbid, li huma 
kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni u li 
jistgħu jinkludu perjodi ta' ħlas itwal 
minn 60 jum, b'deroga mill-Artikolu 3(1) 
tad-Direttiva (UE) 2019/633, għax-xiri ta' 
nbejjed bl-ingrossa bħala parti minn 
kuntratti pluriennali bil-miktub jew ta' 
kuntratti li jsiru pluriennali bejn 
produttur jew rivenditur tal-inbid u l-
akkwirent dirett tiegħu, sakemm il-
klawżoli relatati ma' dawk l-iskadenzi 
kienu soġġetti għal estensjoni qabel il-
31 ta' Ottubru 2021;

(d) il-kummerċjalizzazzjoni; (d) il-kummerċjalizzazzjoni;

(e) il-ħarsien tal-ambjent; (e) il-ħarsien tal-ambjent;

(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat 
il-potenzjal tal-prodotti;

(f) miżuri biex jiġi promoss u sfruttat 
il-potenzjal tal-prodotti;

(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 
ta' oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;

(g) miżuri biex tiġi protetta l-biedja 
organika, kif ukoll id-denominazzjonijiet 
ta' oriġini, it-tikketti tal-kwalità u l-
indikazzjonijiet ġeografiċi;

(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta' użi 
ġodda li ma jkunux ta' theddida għas-saħħa 
pubblika;

(h) riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, partikolarment permezz ta' użi 
ġodda li ma jkunux ta' theddida għas-saħħa 
pubblika;

(i) studji biex titjieb il-kwalità tal- (i) studji biex titjieb il-kwalità tal-
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prodotti; prodotti;

(j) riċerka, b'mod partikolari dwar 
metodi ta' kultivazzjoni li jippermettu użu 
anqas ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-ħamrija 
u konservazzjoni jew titjib tal-ambjent;

(j) riċerka, b'mod partikolari dwar 
metodi ta' kultivazzjoni li jippermettu użu 
anqas ta' prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti u għas-saħħa tal-annimali u li 
jiggarantixxu l-konservazzjoni tal-ħamrija 
u konservazzjoni jew titjib tal-ambjent;

(k) definizzjoni ta' kwalitajiet minimi 
u definizzjoni ta' standards minimi dwar l-
imballaġġ u l-preżentazzjoni;

(k) id-definizzjoni ta' standards minimi 
dwar l-imballaġġ u l-preżentazzjoni;

(l) użu ta' żerriegħa ċertifikata u 
monitoraġġ tal-kwalità tal-prodott;

(l) użu ta' żerriegħa ċertifikata għal 
prodotti li ma jaqgħux taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2018/848, u l-monitoraġġ tal-kwalità 
tal-prodott;

(m) is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-
pjanti jew is-sigurtà tal-ikel;

(m) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji 
fitosanitarji, tas-saħħa tal-annimali, tas-
sigurtà tal-ikel jew tal-ambjent, b'mod 
partikolari permezz tat-twaqqif ta' fondi 
mutwi jew bil-kontribuzzjoni għal tali 
fondi;

(n) il-ġestjoni ta' prodotti sekondarji. (n) il-ġestjoni u l-valorizzazzjoni ta' 
prodotti sekondarji;
(na) it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-
kontroll ta' standards tekniċi li 
jippermettu li ssir valutazzjoni preċiża tal-
karatteristiċi ta' prodott.

Dawk ir-regoli ma għandhomx jikkawżaw 
ħsara lil operaturi oħra fl-Istat Membru 
konċernat jew lill-Unjoni u ma għandu 
jkollhom l-ebda wieħed mill-effetti 
elenkati fl-Artikolu 210(4) jew ikunu 
xort'oħra inkompatibbli mad-dritt tal-
Unjoni jew mar-regoli nazzjonali fis-seħħ.

Dawk ir-regoli għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għar-Regolament 
(UE) 2018/848, fejn applikabbli. Huma 
ma għandhomx jikkawżaw ħsara lil 
operaturi oħra, u lanqas ma għandhom 
jipprevjenu d-dħul ta' operaturi ġodda, fl-
Istat Membru konċernat jew l-Unjoni u ma 
għandu jkollhom l-ebda wieħed mill-effetti 
elenkati fl-Artikolu 210(4) jew ikunu 
xort'oħra inkompatibbli mad-dritt tal-
Unjoni jew mar-regoli nazzjonali fis-seħħ.
4a. Meta l-Kummissjoni tadotta att ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 222 ta' 
dan ir-Regolament li jawtorizza n-nuqqas 
ta' applikazzjoni tal-Artikolu 101(1) tat-
TFUE fir-rigward tal-ftehimiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikolu 222(1) 
ta' dan ir-Regolament, tali ftehimiet u 
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deċiżjonijiet jistgħu jiġu estiżi skont il-
kundizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
4b. Fejn l-Istat Membru jestendi r-
regoli msemmija fil-paragrafu 1, l-
organizzazzjoni kkonċernata għandha 
tipprevedi miżuri proporzjonati biex 
tiżgura konformità mar-regoli ta' tali 
ftehimiet li jkunu saru obbligatorji 
b'estensjoni.

5. L-estensjoni tar-regoli li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi b'mod sħiħ f'pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

5. L-estensjoni tar-regoli li hemm 
referenza għalihom fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi b'mod sħiħ f'pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

6. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont dan l-
Artikolu.

6. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont dan l-
Artikolu."

Or. en
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Amendment 243
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 22f (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Artikolu 167

Test fis-seħħ Emenda

(22f) L-Artikolu 167 huwa sostitwit kif 
ġej:

Artikolu 167 "Artikolu 167

Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-suq 
komuni f'inbejjed

Regoli għall-kummerċjalizzazzjoni biex 
itejbu u jistabbilizzaw l-operazzjoni tas-suq 
komuni f'inbejjed

1. Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f'inbejjed, 
inkluż l-għeneb, il-most u l-inbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli għall-
kummerċjalizzazzjoni biex jirregolaw il-
provvista, partikolarment permezz ta' 
deċiżjonijiet meħuda minn 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikoli 157 u 158.

1. Biex titjieb u tiġi stabbilizzata l-
operazzjoni tas-suq komuni f'inbejjed, 
inkluż l-għeneb, il-most u l-inbejjed li 
minnhom jidderivaw, l-Istati Membri 
produtturi jistgħu jistabbilixxu regoli għall-
kummerċjalizzazzjoni biex jirregolaw il-
provvista, partikolarment permezz ta' 
deċiżjonijiet meħuda minn 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti skont l-Artikoli 163a u 158.

Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u ma 
għandhomx:

Dawn ir-regoli għandhom ikunu 
proporzjonati għall-objettiv segwit u ma 
għandhomx:

(a) ikunu relatati ma' ebda transazzjoni (a) ikunu relatati ma' ebda transazzjoni 
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wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;

wara l-ewwel kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott kollu konċernat;

(b) jippermettu li jsir iffissar tal-
prezzijiet, inkluż fejn prezzijiet ikunu 
ffissati bħala gwida jew rakkomandazzjoni;

(b) jippermettu li jsir iffissar tal-
prezzijiet, inkluż fejn prezzijiet ikunu 
ffissati bħala gwida jew rakkomandazzjoni;

(c) jirrendu mhux disponibbli 
proporzjon eċċessiv ta' qtugħ ta' għeneb li 
xort'oħra kien ikun disponibbli;

(c) jirrendu mhux disponibbli 
proporzjon eċċessiv ta' qtugħ ta' għeneb li 
xort'oħra kien ikun disponibbli;

(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-Unjoni 
meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

(d) jipprovdu skop biex ikun miċħud il-
ħruġ taċ-ċertifikati nazzjonali u tal-Unjoni 
meħtieġa għaċ-ċirkolazzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' nbejjed fejn din 
il-kummerċjalizzazzjoni tkun skont dawk 
ir-regoli.

2. Ir-regoli previsti fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi, permezz tal-pubblikazzjoni 
kompluta tagħhom f'pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

2. Ir-regoli previsti fil-paragrafu 1 
għandhom jinġiebu għall-attenzjoni tal-
operaturi, permezz tal-pubblikazzjoni 
kompluta tagħhom f'pubblikazzjoni 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

3. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont dan l-
Artikolu.

3. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bi 
kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont dan l-
Artikolu."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Emenda 244
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 22g (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Artikolu 172a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22g) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 172a
Kondiviżjoni tal-valur għal 
organizzazzjonijiet interprofessjonali
Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
klawżola speċifika dwar il-kondiviżjoni 
tal-valur fis-settur taz-zokkor, il-bdiewa, 
inklużi assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, u l-
ewwel akkwirent tagħhom kif ukoll 
impriża waħda jew aktar li kull waħda 
minnhom topera f'livell differenti tal-
katina tal-produzzjoni, l-ipproċessar jew 
id-distribuzzjoni jistgħu jaqblu dwar 
klawżoli dwar il-kondiviżjoni tal-valur, 
inklużi bonuses u telf kummerċjali, li 
jiddeterminaw kif kwalunkwe evoluzzjoni 
tal-prezzijiet rilevanti tas-suq għall-
prodotti kkonċernati jew swieq 
komoditarji oħra għandha tiġi allokata 
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bejniethom."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Emenda 245
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 22h (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Artikolu 172b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22h) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 172b 
Kondiviżjoni tal-valur għal prodotti 
b'denominazzjoni ta' oriġini protetta jew 
indikazzjoni ġeografika protetta
Għal prodotti b'denominazzjoni ta' oriġini 
protetta jew b'indikazzjoni ġeografika 
protetta rikonoxxuta skont id-dritt tal-
Unjoni, l-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali rikonoxxuti skont l-
Artikolu 157 jistgħu jadottaw regoli dwar 
il-kondiviżjoni tal-valur bejn l-operaturi 
fl-istadji differenti tal-produzzjoni u, tal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni, fejn 
huwa xieraq, li għalihom jistgħu, 
b'deroga mill-Artikolu 101(1) tat-TFUE, 
jitolbu estensjoni abbażi tal-
Artikolu 164(1) ta' dan ir-Regolament.
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Tali ftehimiet, deċiżjonijiet jew prattiki 
estiżi miftiehma għandhom ikunu 
proporzjonati mal-objettiv segwit u ma 
għandhomx:
(a) jinvolvu l-iffissar tal-prezzijiet tal-
prodotti finali mibjugħa lill-konsumaturi;
(b) jeliminaw il-kompetizzjoni għal 
proporzjon sostanzjali tal-prodotti 
inkwistjoni;
(c) joħolqu żbilanċ eċċessiv bejn l-istadji 
differenti tal-katina tal-valur tas-settur 
ikkonċernat."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Emenda 246
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Anne Sander
f'isem il-Grupp PPE
Jérémy Decerle
f'isem il-Grupp Renew
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 26a (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Parti IV – Kapitolu I – Artikolu 206a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 206a
Bejgħ mill-ġdid b'telf
1. Il-prodotti agrikoli minn settur 
elenkat fl-Artikolu 1(2) ma għandhomx 
jinbiegħu mill-ġdid b'telf.
2. L-eżenzjonijiet mill-paragrafu 1 li 
jikkonċernaw każijiet fejn il-bejgħ mill-
ġdid ta' prodotti agrikoli b'telf bl-għan li 
jiġi evitat l-iskart tal-ikel jistgħu jkunu 
permessi mill-Istati Membri f'każijiet 
debitament ġustifikati.
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, 
il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 227 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
tistabbilixxi l-kriterji għall-eżenzjonijiet 
relatati mal-iskart tal-ikel imsemmija fl-
ewwel subparagrafu.
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3. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:
(a) "bejgħ mill-ġdid b'telf" tfisser il-
bejgħ ta' prodotti agrikoli taħt il-prezz nett 
tax-xiri, bil-prezz nett tax-xiri mifhum 
bħala l-prezz tax-xiri skont il-fattura, 
flimkien mal-ispejjeż tat-trasport u t-taxxi 
imposti fuq it-tranżazzjoni, bit-tnaqqis tal-
parti proporzjonali tal-benefiċċji 
finanzjarji kollha mogħtija mill-fornitur 
lill-akkwirent;
(b) "skart tal-ikel" tfisser l-ikel kollu 
kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament 
(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jkun sar skart."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Emenda 247
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 26b (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Artikolu 220

Test fis-seħħ Emenda

(26b) L-Artikolu 220 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 220 "Artikolu 220

Miżuri dwar mard tal-annimali u telf ta' 
fiduċja tal-konsumaturi minħabba riskji 
għas-saħħa pubblika, tal-annimali jew tal-
pjanti

Miżuri dwar mard tal-annimali u l-pjanti u 
pesti tal-pjanti u telf ta' fiduċja tal-
konsumaturi minħabba riskji għas-saħħa 
pubblika, tal-annimali jew tal-pjanti

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni waqt li tieħu miżuri 
eċċezzjonali ta' appoġġ għas-suq milqut 
sabiex jittieħed kont:

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni waqt li tieħu miżuri 
eċċezzjonali ta' appoġġ għas-suq milqut 
sabiex jittieħed kont:

(a) tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ 
fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi li jistgħu 
jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' miżuri 
biex jikkumbattu t-tixrid ta' mard 
f'annimali; kif ukoll

(a) tar-restrizzjonijiet fuq il-kummerċ 
fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi li jistgħu 
jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' miżuri 
biex jikkumbattu t-tixrid ta' mard 
f'annimali jew il-firxa ta' mard jew pesti 
tal-pjanti; kif ukoll

(b) tat-tfixkil serju fis-swieq attribwit 
direttament għal telf ta' fiduċja tal-
konsumaturi minħabba riskji għas-saħħa u 

(b) tat-tfixkil serju fis-swieq attribwit 
direttament għal telf ta' fiduċja tal-
konsumaturi minħabba riskji għas-saħħa u 
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l-mard pubbliku, tal-annimali jew tal-
pjanti.

l-mard pubbliku, tal-annimali jew tal-
pjanti.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 229(2).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' 
eżami msemmija fl-Artikolu 229(2).

2. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għal kwalunkwe 
settur li ġej:

2. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw għall-prodotti 
agrikoli l-oħra kollha minbarra għal dawk 
elenkati fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-
Anness I.

(a) laħam taċ-ċanga u vitella;
(b) ħalib u prodotti tal-ħalib;
(c) laħam tal-majjal;
(d) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż;
(e) bajd;
(f) laħam tat-tjur.
Il-miżuri msemmija fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1 li huma 
relatati mat-telf ta' fiduċja tal-
konsumaturi minħabba riskji għas-saħħa 
pubblika jew tal-pjanti għandhom 
japplikaw ukoll għall-prodotti agrikoli l-
oħra kollha minbarra għal dawk elenkati 
fit-Taqsima 2 tal-Parti XXIV tal-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 228, biex testendi l-lista ta' 
prodotti msemmija fl-ewwel żewġ 
subparagrafi ta' dan il-paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 228, biex testendi l-lista ta' 
prodotti msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ta' dan il-paragrafu.

3. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu meta jintalbu mill-Istat 
Membru konċernat.

3. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 
għandhom jittieħdu meta jintalbu mill-Istat 
Membru konċernat.

4. Il-miżuri previsti fil-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 jistgħu 
jittieħdu biss jekk l-Istat Membru 
konċernat ikun ħa miżuri sanitarji u 
veterinarji malajr biex jeqred il-mard, u 
biss sa fejn u sakemm ikun strettament 
meħtieġ biex jappoġġa s-suq konċernat.

4. Il-miżuri previsti f'punt (a) tal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 jistgħu 
jittieħdu biss jekk l-Istat Membru 
kkonċernat ikun ħa miżuri sanitarji, 
veterinarji u fitosanitarji malajr biex 
jeqred il-mard u biex jissorvelja, 
jikkontrolla jew jeqred il-pesti,u biss sa 
fejn u sakemm ikun strettament meħtieġ 
biex jappoġġa s-suq konċernat.
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5. L-Unjoni għandha tipprovdi 
finanzjament parzjali ekwivalenti għal 
50 % tal-infiq imġarrab mill-Istati Membri 
għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

5. L-Unjoni għandha tipprovdi 
finanzjament parzjali ekwivalenti għal 
50 % tal-infiq imġarrab mill-Istati Membri 
għall-miżuri msemmija fil-paragrafu 1.

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

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

6. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn produtturi jikkontribwixxu 
għall-infiq mġarrab mill-Istati Membri, dan 
ma jirriżultax f'distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn produtturi fi Stati 
Membri differenti.

6. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fejn produtturi jikkontribwixxu 
għall-infiq mġarrab mill-Istati Membri, dan 
ma jirriżultax f'distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn produtturi fi Stati 
Membri differenti."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Emenda 248
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 26c (ġdid)
Regolament (UE) 1308/2013
Artikolu 222a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26c) jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 222a 
Monitoraġġ ta' tfixkil fis-suq u pjanijiet 
ta' ġestjoni
1. Bl-għan li jinkisbu l-objettivi tal-
PAK stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-TFUE, 
b'mod partikolari l-objettiv speċifiku ta' 
stabbilizzazzjoni tas-suq imsemmi fil-
punt (b) tal-Artikolu 1a ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi pjanijiet għall-monitoraġġ u 
l-ġestjoni tat-tfixkil fis-suq li jiddefinixxu 
l-istrateġija ta' intervent tagħha għal kull 
prodott agrikolu msemmi fl-Artikolu 1 ta' 
dan ir-Regolament.
2. Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-
istrateġija ta' intervent tagħha fuq il-
ħidma tal-Osservatorju tal-UE tas-swieq 
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agrikoli msemmija fl-Artikolu 218a, 
inkluż fuq il-mekkaniżmu ta' twissija 
bikrija previst fl-Artikolu 218b.
3. Fil-każ ta' tfixkil fis-suq, il-
Kummissjoni għandha timmobilizza 
b'mod f'waqtu u effiċjenti l-miżuri 
eċċezzjonali previsti fil-Kapitolu I tal-
Parti V, fejn applikabbli flimkien mal-
miżuri ta' intervent fis-suq previsti fit-
Titolu I tal-Parti II bl-għan li jerġa' jkun 
hemm bilanċ fis-suq ikkonċernat filwaqt li 
tipprovdi l-aktar tweġibiet xierqa għal kull 
settur affettwat.
4. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi qafas tal-prestazzjoni li 
jippermetti r-rappurtar, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-pjanijiet ta' monitoraġġ u 
ġestjoni ta' tfixkil fis-suq matul l-
implimentazzjoni tiegħu.
5. Sat-30 ta' Novembru ta' kull sena, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 
tal-pjanijiet għall-monitoraġġ u l-ġestjoni 
tat-tfixkil fis-suq u t-titjib fl-istrateġija ta' 
intervent tagħha.
Ir-rapport annwali għandu jiġi ppreżentat 
kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u għandu jkollu l-għan li jevalwa 
l-prestazzjoni tal-pjan fir-rigward tal-
impatt, l-effettività, l-effiċjenza, u l-
koerenza tal-għodod previsti f'dan ir-
Regolament, u jevalwa l-użu mill-
Kummissjoni tal-prerogattivi tiegħu, u l-
baġit, fir-rigward tal-monitoraġġ, il-
prevenzjoni u l-ġestjoni tat-tfixkil fis-
suq."

Or. en


