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15.10.2020 A8-0198/265

Emenda 265
Benoît Biteau
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Eric Andrieu

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
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Minħabba t-tfixkil rikorrenti fis-
swieq agrikoli, b'mod partikolari f'dak li 
jirrigwarda s-settur tal-ħalib u z-zokkor, 
sabiex jiġu stabbilizzati s-swieq, jiġi 
żgurat standard tal-għajxien ġust għall-
komunità agrikola u tiġi ppreservata s-
sovranità tal-ikel, jenħtieġ li l-
Kummissjoni teżamina l-prospett ta' 
miżuri regolatorji b'saħħithom ġodda. 
Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu l-
introduzzjoni ta' għodod ġodda għar-
regolamentazzjoni tal-provvista, titjib fis-
sistema ta' kwoti preċedenti, jew l-
introduzzjoni ta' appoġġ kontroċikliku. 
Dawn l-għodod jagħmluha possibbli li jiġi 
stabbilizzat u żgurat l-introjtu tal-
produtturi, u li jkun hemm ħarsien mill-
produzzjoni strutturali żejda, li huma 
kundizzjonijiet meħtieġa biex titwettaq l-
ambizzjoni tal-Patt Ekoloġiku għal 
tranżizzjoni agrikola.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Emenda 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"2a. Meta jistabbilixxi l-livell tal-prezz 
tal-intervent pubbliku, il-Kunsill għandu 
juża kriterji oġġettivi u trasparenti, li 
għandhom ikunu konformi mal-għan li 
jiġi żgurat standard tal-għajxien ġust 
għall-komunità agrikola, skont l-
Artikolu 39 tat-TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tħeġġeġ aktar trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill.
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15.10.2020 A8-0198/267

Emenda 267
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 4 – punt ba (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Artikolu 23 huwa emendat kif 
ġej:
(i) fil-paragrafu 3, il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
"(b) il-ħalib tax-xorb u l-verżjonijiet 
mingħajr lattożju tiegħu, u l-alternattivi 
għall-ħalib ibbażati fuq il-pjanti."
(ii) il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:
"6. Il-prodotti distribwiti skont l-iskema 
għall-iskejjel ma għandux ikun fihom xi 
wieħed minn dan li ġej:
(a) zokkor miżjud;
(b) melħ miżjud;
(c) xaħam miżjud;
(d) dolċifikanti miżjuda;
(e) sustanzi artifiċjali miżjuda li jtejbu l-
aroma minn E 620 sa E 650 kif definiti 
fir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill(1a)".
_________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-
ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, p. 16).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti (i) tal-emenda sservi biex tippermetti li alternattivi għall-ħalib ibbażati fuq il-pjanti 
jkunu magħmula disponibbli fl-iskemi għall-iskejjel. Il-parti (ii) isservi biex tiżgura li ebda 
prodott distribwit fl-ambitu tal-iskema għall-iskejjel ma jkun jinkludi zokkor, melħ, xaħam, 
dolċifikanti jew sustanzi li jtejbu l-aroma rilevanti miżjuda, mingħajr ebda eċċezzjoni. Tneħħi 
t-tieni subparagrafu tal-artikolu attwali fir-Regolament 1308/2013, li jippermetti lil Stat 
Membru jikseb l-awtorizzazzjoni għal dawn is-sustanzi miżjuda mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali tas-saħħa u n-nutrizzjoni tiegħu.
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15.10.2020 A8-0198/268

Emenda 268
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 9 – punt a
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) isir minn varjetajiet ta' dwieli ta' 
Vitis vinifera jew Vitis Labrusca, jew minn 
inkroċju bejn l-ispeċijiet Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca u speċijiet oħra tal-ġenus 
Vitis.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda ġustifikazzjoni valida biex il-varjetajiet li ma jappartjenux għall-ispeċi Vitis 
vinifera jiġu esklużi milli jibbenefikaw mid-denominazzjonijiet tal-oriġini. Varjetajiet bħal 
"Uhudler" jew "fragolino" huma tradizzjonalment ikkultivati f'reġjuni speċifiċi tal-Ewropa, 
fejn għandhom għeruq tajbin f'kulturi lokali u huma ta' importanza soċjoekonomika. Dawn il-
varjetajiet għandhom ikunu protetti minn kwalunkwe forma ta' miżapproprjazzjoni permezz 
ta' speċifikazzjonijiet preċiżi tal-produzzjoni, u dan ikollu l-benefiċċju ulterjuri li jiżgura 
standards ta' kwalità għolja.
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15.10.2020 A8-0198/269

Emenda 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 148

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) l-Artikolu 148 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"Artikolu 148
Relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-
ħalib u l-prodotti tal-ħalib
1. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li kull 
konsenja ta' ħalib mhux ipproċessat fit-
territorju tiegħu minn bidwi lil proċessur 
tal-ħalib mhux ipproċessat trid tiġi 
koperta minn kuntratt bil-miktub bejn il-
partijiet, u/jew jiddeċiedi li l-ewwel 
xerrejja jeħtiġilhom jagħmlu offerta bil-
miktub għal kuntratt għall-konsenja, mill-
bdiewa, ta' ħalib mhux ipproċessat, tali 
kuntratt u/jew tali offerta ta' kuntratt 
għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 2.
Fejn Stat Membru jiddeċiedi li l-konsenji 
ta' ħalib mhux ipproċessat minn bidwi lil 
proċessur ta' ħalib mhux ipproċessat iridu 
jkunu koperti minn kuntratt miktub bejn 
il-partijiet, huwa għandu wkoll jiddeċiedi 
liema stadju jew stadji tal-konsenja 
għandu/għandhom jiġu koperti minn tali 
kuntratt jekk il-konsenja tal-ħalib mhux 
ipproċessat issir permezz ta' kollettur 
wieħed jew aktar.
Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
"kollettur" tfisser intrapriża li tittrasporta 
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l-ħalib mhux ipproċessat minn bidwi jew 
kollettur ieħor lil proċessur tal-ħalib 
mhux ipproċessat jew kollettur ieħor, fejn 
il-proprjetà tal-ħalib mhux ipproċessat 
tiġi trasferita f'kull każ.
1a. Fejn l-Istati Membri ma jisfruttawx il-
possibbiltajiet previsti fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, produttur, organizzazzjoni 
ta' produtturi, jew assoċjazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu 
jirrikjedu li kull konsenja ta' ħalib mhux 
ipproċessat lil proċessur ta' ħalib mhux 
ipproċessat tkun is-suġġett ta' kuntratt bil-
miktub bejn il-partijiet u/jew tkun is-
suġġett ta' offerta bil-miktub għal kuntratt 
mill-ewwel xerrejja, taħt il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu.
Jekk l-ewwel xerrej ikun intrapriża mikro, 
żgħira jew ta' daqs medju fit-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE, il-
kuntratt u/jew l-offerta ta' kuntratt 
mhumiex obbligatorji, mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà għall-
partijiet li jagħmlu użu minn kuntratt 
standard imfassal minn organizzazzjoni 
interprofessjonali.
2. Il-kuntratt u/jew l-offerta għal kuntratt 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 1a 
għandhom:
(a) isiru qabel ma ssir il-konsenja,
(b) isiru bil-miktub, u
(c) jinkludu, b'mod partikolari, l-elementi 
li ġejjin:
(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
– ikun statiku u stabbilit fil-kuntratt, 
u/jew
– jiġi kkalkulat billi jiġu kkombinati 
diversi fatturi stabbiliti fil-kuntratt, li 
għandhom jinkludu indikaturi u indiċijiet 
ekonomiċi rilevanti u faċilment 
komprensibbli u l-metodu ta' kalkolu tal-
prezz finali, ibbażat fuq, u b'referenza 
għal, l-ispejjeż tal-produzzjoni u tas-suq li 
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jkunu faċilment aċċessibbli u 
komprensibbli u jirriflettu l-bidliet fil-
kundizzjonijiet tas-suq, il-volum 
ikkonsenjat u l-kwalità jew il-
kompożizzjoni tal-ħalib mhux ipproċessat 
ikkonsenjat
Għal dan il-għan, l-Istati Membri li jkunu 
ddeċidew li japplikaw il-paragrafu 1 
jistgħu jistabbilixxu indikaturi, skont il-
kriterji oġġettivi u abbażi ta' studji 
mwettqa dwar il-produzzjoni u l-katina 
alimentari, sabiex jistabbilixxuhom fi 
kwalunkwe ħin,
(ii) il-volum tal-ħalib mhux ipproċessat li 
jista' /jew li jrid jiġi kkonsenjat u l-ħin ta' 
konsenji bħal dawn. Ma għandux ikun 
possibbli li jiġu stabbiliti klawżoli ta' 
penali għal ksur ta' kull xahar,
(iii) it-tul ta' żmien tal-kuntratt, li jista' 
jinkludi tul ta' żmien definit jew indefinit 
bi klawżoli ta' terminazzjoni, (iv) id-
dettalji rigward il-perjodi u l-proċeduri ta' 
pagament,
(v) l-arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-ħalib mhux ipproċessat, u
(vi) ir-regoli applikabbli f'każ ta' force 
majeure.
3. B'deroga mill-paragrafi 1 u 1a, ma 
għandhomx ikunu meħtieġa kuntratt 
u/jew offerta għal kuntratt fejn il-ħalib 
mhux ipproċessat ikun ikkonsenjat minn 
membru ta' kooperattiva lill-kooperattiva 
li tagħha huwa jkun membru jekk l-
istatuti ta' dik il-kooperattiva jew ir-regoli 
u d-deċiżjonijiet previsti f'dawn l-istatuti 
jew derivati minnhom ikun fihom 
dispożizzjonijiet li jkollhom effetti simili 
għad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-
punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2.
4. L-elementi kollha tal-kuntratti għall-
konsenja ta' ħalib mhux ipproċessat 
konkluż mill-bdiewa, il-kolletturi jew il-
proċessuri tal-ħalib mhux ipproċessat, 
inkluż l-elementi msemmija fil-punt (c) 
tal-paragrafu 2, għandhom jiġu 
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nnegozjati liberament bejn il-partijiet.
Minkejja l-ewwel subparagrafu, 
għandhom japplikaw waħda jew aktar 
minn dawn li ġejjin:
(a) fejn Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
kuntratt bil-miktub għall-konsenja ta' 
ħalib mhux ipproċessat obbligatorju 
f'konformità mal-paragrafu 1, huwa jista' 
jistabbilixxi:
(i) obbligu għall-partijiet li jaqblu dwar 
relazzjoni bejn ċerta kwantità konsenjata 
u l-prezz pagabbli għal dik il-konsenja;
(ii) tul ta' żmien minimu, applikabbli biss 
għal kuntratti bil-miktub bejn bidwi u l-
ewwel xerrej ta' ħalib mhux ipproċessat; 
tali tul ta' żmien minimu għandu jkun ta' 
mill-anqas sitt xhur, u ma għandux 
ixekkel il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern;
(b) meta Stat Membru jiddeċiedi li l-ewwel 
xerrej tal-ħalib mhux ipproċessat 
jeħtieġlu jagħmel offerta bil-miktub għal 
kuntratt lill-bidwi f'konformità mal-
paragrafu 1, huwa jista' jipprevedi li l-
offerta trid tinkludi tul ta' żmien minimu 
tal-kuntratt, stabbilit mil-liġi nazzjonali 
għal dan il-għan; tali tul ta' żmien 
minimu għandu jkun ta' mill-anqas sitt 
xhur, u ma għandux ixekkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.
It-tieni subparagrafu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-bidwi 
li jirrifjuta tali tul ta' żmien minimu 
dment li jagħmel dan bil-miktub. F'dan il-
każ il-partijiet għandhom ikunu liberi li 
jinnegozjaw l-elementi kollha tal-kuntratt, 
inklużi l-elementi msemmija fil-punt (c) 
tal-paragrafu 2.
5. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
alternattivi msemmija f'dan l-Artikolu 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar kif jiġu applikati.
6. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi tal-
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punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 u l-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu u miżuri 
relatati man-notifiki li għandhom isiru 
mill-Istati Membri f'konformità ma' dan 
l-Artikolu. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 229(2)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-kliem dwar il-kuntratti, hawnhekk fit-tieni inċiż tal-paragrafu 2(c)(i), 
mal-kliem dwar il-kuntratti misjuba fil-kompromess dwar l-Artikolu 157. Hija kwistjoni ta' 
konsistenza, li tiżgura li l-metodu ta' kalkolu tal-prezz finali jiġi inkluż b'mod konsistenti f'tipi 
differenti ta' kuntratti, f'setturi differenti.
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15.10.2020 A8-0198/270

Emenda 270
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 22b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 149

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) l-Artikolu 149 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"Artikolu 149
Negozjati kuntrattwali fis-settur tal-ħalib 
u l-prodotti tal-ħalib
1. Organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur 
tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib li tkun 
rikonoxxuta fl-Artikolu 161(1) tista' 
tinnegozja f'isem il-bdiewa membri 
tagħha, fir-rigward ta' parti mill-
produzzjoni konġunta tagħhom jew fir-
rigward ta' kollha kemm hi, kuntratti 
għall-konsenja ta' ħalib mhux ipproċessat 
minn bidwi lil proċessur tal-ħalib mhux 
ipproċessat, jew lil kollettur fis-sens tat-
tielet subparagrafu tal-Artikolu 148(1).
2. In-negozjati mill-organizzazzjoni ta' 
produtturi jistgħu jsiru:
(a) kemm jekk ikun hemm trasferiment 
jew le tal-proprjetà tal-ħalib mhux 
ipproċessat mingħand il-bdiewa lill-
organizzazzjoni ta' produtturi;
(b) kemm jekk il-prezz innegozjat ikunx l-
istess jew le fir-rigward tal-produzzjoni 
konġunta ta' xi wħud mill-bdiewa membri 
jew minnhom kollha;
(c) dment li, għal organizzazzjoni tal-
produtturi partikolari jiġu sodisfatti l-
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kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(i) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert b'tali negozjati ma jaqbiżx is-7,5 % 
tat-total tal-produzzjoni tal-Unjoni,
(ii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi prodott fi 
kwalunkwe Stat Membru partikolari ma 
jaqbiżx il-45 % tal-produzzjoni nazzjonali 
totali ta' dak l-Istat Membru, u
(iii) il-volum ta' ħalib mhux ipproċessat 
kopert minn tali negozjati li jiġi 
kkonsenjat fi kwalunkwe Stat Membru 
partikolari ma jaqbiżx il-45 % tal-
produzzjoni nazzjonali totali ta' dak l-Istat 
Membru;
(d) dment li l-bdiewa kkonċernati ma 
jkunux membri ta' xi organizzazzjoni 
oħra ta' produtturi li tinnegozja wkoll 
kuntratti bħal dawn f'isimhom; 
madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jidderogaw minn din il-kundizzjoni 
f'każijiet debitament ġustifikati fejn il-
bdiewa jkollhom żewġ unitajiet distinti ta' 
produzzjoni li jkunu jinsabu f'żoni 
ġeografiċi differenti;
(e) dment li l-ħalib mhux ipproċessat ma 
jkunx kopert minn obbligu ta' konsenja li 
jirriżulta mis-sħubija li bidwi jkollu 
f'kooperattiva skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-istatuti tal-kooperattiva jew ir-
regoli u d-deċiżjonijiet previsti f'dawn l-
istatuti jew derivati minnhom; kif ukoll
(f) dment li l-organizzazzjoni tal-
produtturi tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru jew l-Istati 
Membri li topera fihom dwar il-volum ta' 
ħalib mhux ipproċessat kopert minn tali 
negozjati.
3. Minkejja l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
punt (c)(ii) u (iii) tal-paragrafu 2, 
organizzazzjoni tal-produtturi tista' 
tinnegozja skont il-paragrafu 1, dment li, 
fir-rigward ta' dik l-organizzazzjoni tal-
produtturi, il-volum ta' ħalib mhux 
ipproċessat kopert minn dawk in-negozjati 
li jkun prodott jew ikkonsenjat fi Stat 
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Membru li jkollu produzzjoni annwali 
totali ta' ħalib mhux ipproċessat ta' anqas 
minn 500 000 tunnellata ma jaqbiżx il-
45 % tal-produzzjoni nazzjonali totali ta' 
dak l-Istat Membru.
4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, 
referenzi għal organizzazzjonijiet tal-
produtturi jinkludu assoċjazzjonijiet ta' 
dawn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi.
5. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
punt (c) tal-paragrafu 2 u tal-paragrafu 3, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika, 
permezz tal-metodi li hija tqis li huma 
adatti, l-ammonti tal-produzzjoni tal-ħalib 
mhux ipproċessat fl-Unjoni u fl-Istati 
Membri billi tuża l-informazzjoni l-aktar 
aġġornata li tkun disponibbli.
6. B'deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 2 
u l-paragrafu 3, anki meta l-limiti 
stabbiliti hemmhekk ma jinqabżux, l-
awtorità tal-kompetizzjoni msemmija fit-
tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
tista' tiddeċiedi f'każ individwali li 
negozjati partikolari mill-organizzazzjoni 
ta' produtturi jenħtieġ li jerġgħu jinfetħu 
jew jenħtieġ li ma jseħħu qatt jekk tqis li 
dan meħtieġ sabiex iżżomm milli l-
kompetizzjoni tkun eskluża jew sabiex 
tevita li ssir ħsara serja lill-SMEs li 
jipproċessaw il-ħalib mhux ipproċessat 
fit-territorju tagħha.
Għal negozjati li jkopru aktar minn Stat 
Membru wieħed, id-deċiżjoni msemmija 
fl-ewwel subparagrafu għandha tittieħed 
mill-Kummissjoni mingħajr ma tiġi 
applikata l-proċedura msemmija fl-
Artikolu 229(2) jew (3). F'każijiet oħrajn, 
dik id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni tal-
Istat Membru li huwa kopert min-
negozjati.
Id-deċiżjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu ma għandhomx japplikaw 
aktar kmieni mid-data tan-notifika 
tagħhom lill-impriżi kkonċernati.
7. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:
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(a) "awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni" tfisser l-awtorità 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003[1b]
(b) "SME" tfisser impriża mikro, żgħira 
jew ta' daqs medju skont it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.
8. L-Istati Membri li fihom isiru n-
negozjati f'konformità ma' dan l-Artikolu 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-punt (f) tal-
paragrafu 2 u tal-paragrafu 6."
_________________
1b Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1/2003 tas-16 ta' Diċembru 2002 fuq 
l-implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 101 u 
102 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jemenda l-punt (c) sabiex iżid l-ammont ta' ħalib mhux ipproċessat li jista' jiġi 
nnegozjat kollettivament minn organizzazzjoni tal-produtturi, biex tagħtiha aktar piż fin-
negozjati ma' atturi akbar, ikkonċentrati aktar 'il fuq fil-katina ta' provvista. Dawn il-bidliet 
qegħdin isiru fil-paragrafu 2(c)(i-iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Emenda 271
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 22c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 164

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22c) L-Artikolu 164 huwa sostitwit 
b'dan li ġej
"Artikolu 164
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 
ekonomiċi speċifiċi ta' Stat Membru 
titqies li tkun tirrappreżenta l-produzzjoni 
ta' prodott partikolari, il-kummerċ jew l-
ipproċessar tiegħu, l-Istat Membru 
kkonċernat jista', fuq talba ta' dik l-
organizzazzjoni, jagħmel obbligatorji għal 
perjodu 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 fiż-żona ekonomiku jew fiż-żoni 
ekonomiċi inkwistjoni, sew bħala 
individwi jew bħala gruppi, u li ma 
jkunux jappartjenu għall-organizzazzjoni 
jew għall-assoċjazzjoni.
2. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima "żona 
ekonomika" tfisser żona ġeografika 
magħmula minn reġjuni ta' produzzjoni 
maġenb jew qrib xulxin fejn il-
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kundizzjonijiet tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni jkunu omoġeni, 
jew, għal prodotti b'denominazzjoni ta' 
oriġini protetta jew b'indikazzjoni 
ġeografika protetta rikonoxxuta skont il-
liġi tal-Unjoni, iż-żona ġeografika 
stabbilita fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott.
3. Organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
għandha titqies rappreżentattiva fejn, fiż-
żona ekonomika jew fiż-żoni ekonomiċi 
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 kkonċernati:
(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
(b) fil-każ ta' organizzazzjonijiet ta' 
produtturi, għal aktar minn 50 % tal-
produtturi kkonċernati.
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 żona ekonomika waħda, l-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
għandha turi l-livell minimu ta' 
rappreżentanza kif definit fl-ewwel 
subparagrafu għal kull waħda mill-
fergħat li hija tiġbor fi grupp f'kull waħda 
miż-żoni ekonomiċi kkonċernati.
4. Ir-regoli li għalihom tista' tintalab 
estensjoni għal operaturi oħra kif 



AM\1215904MT.docx PE658.378v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkollhom 
wieħed mill-għanijiet li ġejjin:
(a) ir-rappurtar dwar il-produzzjoni u s-
suq;
(b) regoli ta' produzzjoni aktar stretti 
minn dawk stabbiliti fir-regoli tal-Unjoni 
jew nazzjonali;
(c) it-tfassil ta' kuntratti standard u 
klawżoli dwar il-kondiviżjoni tal-valur u l-
kumpens ġust, li jkunu kompatibbli mar-
regoli tal-Unjoni;
(d) il-kummerċjalizzazzjoni;
(e) il-ħarsien tal-ambjent;
(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;
(h) ir-riċerka biex jiżdied il-valur għall-
prodotti, b'mod partikolari permezz ta' użi 
ġodda li ma jkunux ta' theddida għas-
saħħa pubblika;
(i) studji biex titjieb il-kwalità tal-prodotti;
(j) ir-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 l-konservazzjoni jew it-titjib tal-
ambjent;
(k) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskji ta' 
pesti, tas-saħħa tal-annimali, tas-
sikurezza alimentari jew ambjentali, 
b'mod partikolari bit-twaqqif ta' fondi 
mutwi jew bil-kontribuzzjoni għal tali 
fondi;
(l) il-ġestjoni u l-valorizzazzjoni ta' 
prodotti sekondarji;
(la) it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-
kontroll ta' standards tekniċi li 
jippermettu li ssir valutazzjoni preċiża tal-
karatteristiċi tal-prodott.
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Dawk ir-regoli għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għar-Regolament 
(UE) Nru 2018/848. Ma għandhomx 
jikkawżaw ħsara lil operaturi oħra inklużi 
operaturi organiċi, u lanqas ma 
għandhom jipprevjenu d-dħul ta' 
operaturi ġodda fl-Istat Membru 
kkonċernat jew fl-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 
deċiżjonijiet jistgħu jiġu estiżi skont il-
kundizzjonijiet ta' dan l-Artikolu.
4b. Meta 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 msemmija 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."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-produtturi organiċi ma jintlaqtux ħażin mill-iffissar 
ta' regoli li mhumiex adatti għas-settur tagħhom. Tneħħi wkoll il-possibbiltà li r-regoli dwar 
l-imballaġġ u ż-żrieragħ jiġu imposti fuq dawk li ma jkunux membri ta' Organizzazzjoni tal-
Produtturi, peress li dawn iż-żewġ suġġetti huma partikolarment sensittivi għall-produtturi 
iżgħar u għal dawk li jbiegħu dirett jew ibiegħu permezz ta' katini ta' provvista qosra.
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15.10.2020 A8-0198/272

Emenda 272
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 22d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 165

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22d) L-Artikolu 165 huwa mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tħassar l-Artikolu 165 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji ta' dawk mhux 
membri. Mhuwiex ġust u demokratiku li l-produtturi li mhumiex huma stess membri ta' 
Organizzazzjoni ta' Produtturi jistgħu madankollu a) ikunu obbligati li jsegwu r-regoli 
imposti minn Organizzazzjoni tal-Produtturi ta' daqs partikolari u b) minn hemm 'il quddiem 
li jkunu obbligati jagħmlu kontribuzzjonijiet finanzjarji għat-twettiq ta' dawk ir-regoli. Dawk 
li mhumiex membri ovvjament mhumiex involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet ta' Organizzazzjoni 
tal-Produtturi u għalhekk ikun sproporzjonat li jiġu mġiegħla jħallsu għall-iffissar ta' regoli li 
huma ma jkunux ipparteċipaw b'mod demokratiku fl-iffissar tagħhom.
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15.10.2020 A8-0198/273

Emenda 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 168

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22e) L-Artikolu 168 huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"Artikolu 168
Relazzjonijiet Kuntrattwali
1. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 148 dwar is-settur tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib u tal-Artikolu 125 dwar 
is-settur taz-zokkor, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi, fir-rigward ta' prodotti agrikoli 
minn settur elenkat fl-Artikolu 1(2), li 
mhumiex ħalib u prodotti tal-ħalib u 
zokkor:
(a) li kull konsenja fit-territorju tiegħu ta' 
dawk il-prodotti minn produttur lil 
proċessur jew lil distributur, trid tkun 
koperta minn kuntratt bil-miktub bejn il-
partijiet; u/jew
(b) li l-ewwel ix-xerrejja jeħtiġilhom 
jagħmlu offerta bil-miktub għall-konsenja 
fit-territorju tiegħu ta' dawk il-prodotti 
agrikoli mill-produttur, dan il-kuntratt 
jew din l-offerta għal kuntratt għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 4 u 6 ta' dan l-Artikolu.
1a. Fejn l-Istati Membri ma jisfruttawx il-
possibbiltajiet previsti fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu, produttur, organizzazzjoni 
ta' produtturi jew assoċjazzjonijiet ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi jistgħu, 
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fir-rigward ta' prodotti agrikoli f'settur 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), apparti s-setturi 
tal-ħalib, tal-prodotti tal-ħalib u taz-
zokkor, jirrikjedu li kwalunkwe konsenja 
tal-prodotti tagħhom lil proċessur jew 
distributur tkun is-suġġett ta' kuntratt bil-
miktub bejn il-partijiet u/jew tkun is-
suġġett ta' offerta bil-miktub għal kuntratt 
mill-ewwel xerrejja, taħt il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-paragrafu 4 u l-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 6 ta' dan l-
Artikolu.
Jekk l-ewwel xerrej ikun intrapriża mikro, 
żgħira jew ta' daqs medju fit-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni 2003/361/KE, il-
kuntratt u/jew l-offerta ta' kuntratt 
mhumiex obbligatorji mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà għall-
partijiet li jagħmlu użu minn kuntratt 
standard imfassal minn organizzazzjoni 
interprofessjonali.
2. Meta Stat Membru jiddeċiedi li l-
konsenji ta' prodotti koperti b'dan l-
Artikolu minn produttur lil proċessur 
iridu jkunu koperti minn kuntratt bil-
miktub bejn il-partijiet, l-Istat Membru 
għandu wkoll jiddeċiedi liema stadju jew 
stadji tal-konsenja għandhom jiġu koperti 
minn tali kuntratt jekk il-konsenja tal-
prodotti kkonċernati ssir permezz ta' 
intermedjarju wieħed jew aktar.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet li jadottaw fl-ambitu ta' 
dan l-Artikolu ma jxekklux il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.
3. Fil-każ deskritt fil-paragrafu 2, l-Istat 
Membru jista' jistabbilixxi mekkaniżmu 
ta' medjazzjoni biex ikopri l-każijiet fejn 
ma jkun hemm l-ebda ftehim reċiproku li 
jiġi konkluż tali kuntratt, biex b'hekk jiġu 
żgurati relazzjonijiet kuntrattwali ġusti.
4. Kwalunkwe kuntratt jew offerta għal 
kuntratt imsemmija fil-paragrafi 1 u 1a 
għandha:
(a) issir qabel ma ssir il-konsenja;
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(b) issir bil-miktub; kif ukoll
(c) tinkludi, b'mod partikolari, l-elementi 
li ġejjin:
(i) il-prezz pagabbli għall-konsenja, li 
għandu:
— ikun statiku u stabbilit fil-kuntratt, 
u/jew
– jiġi kkalkulat billi jiġu kkumbinati 
diversi fatturi stabbiliti fil-kuntratt, li 
għandhom jinkludu indikaturi u indiċijiet 
ekonomiċi rilevanti u faċilment 
komprensibbli u l-metodu ta' kalkolu tal-
prezz finali, ibbażat fuq, u b'referenza 
għal, l-ispejjeż tal-produzzjoni u tas-suq li 
jkunu faċilment aċċessibbli u 
komprensibbli u jirriflettu l-bidliet fil-
kundizzjonijiet tas-suq, il-volum 
ikkonsenjat u l-kwalità jew il-
kompożizzjoni tal-prodotti agrikoli 
konsenjati.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri li 
ddeċidew li japplikaw il-paragrafu 1 
jistgħu jistabbilixxu indikaturi, skont 
kriterji oġġettivi u abbażi ta' studji 
mwettqa dwar il-produzzjoni u l-katina 
alimentari, sabiex jistabbilixxuhom fi 
kwalunkwe ħin.
(ii) il-kwantità u l-kwalità tal-prodotti 
kkonċernati li jistgħu jew li jridu jiġu 
kkonsenjati u l-ħin ta' dawn il-konsenji,
(iii) it-tul ta' żmien tal-kuntratt, li jista' 
jinkludi tul ta' żmien definit jew indefinit 
bi klawżoli ta' terminazzjoni,
(iv) id-dettalji rigward il-perjodi u l-
proċeduri ta' pagament,
(v) l-arranġamenti għall-ġbir jew il-
konsenja tal-prodotti agrikoli, u
(vi) ir-regoli applikabbli f'każ ta' force 
majeure.
5. B'deroga mill-paragrafi 1 u 1a, ma 
għandux ikun meħtieġ kuntratt jew 
offerta għal kuntratt fejn il-prodotti 
kkonċernati jiġu kkonsenjati minn 
membru ta' kooperattiva lill-kooperattiva 
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li tagħha jkun membru jekk l-istatuti ta' 
dik il-kooperattiva jew ir-regoli u d-
deċiżjonijiet previsti fi, jew derivati minn, 
dawn l-istatuti jkun fihom 
dispożizzjonijiet b'effetti simili għad-
dispożizzjonijiet stipulati fil-punti (a), (b) 
u (c) tal-paragrafu 4.
6. L-elementi kollha tal-kuntratti għall-
konsenja ta' prodotti agrikoli konklużi 
mill-produtturi, il-kolletturi, il-proċessuri 
jew id-distributuri, inklużi dawk l-
elementi msemmija fil-punt (c) tal-
paragrafu 4, għandhom jiġu nnegozjati 
liberament bejn il-partijiet. Minkejja l-
ewwel subparagrafu, għandhom 
japplikaw waħda jew it-tnejn minn dawn 
li ġejjin:
(a) meta Stat Membru jiddeċiedi li 
jagħmel il-kuntratti bil-miktub għall-
konsenja ta' prodotti agrikoli obbligatorji 
skont il-paragrafu 1, jista' jistabbilixxi tul 
ta' żmien minimu, applikabbli biss għal 
kuntratti bil-miktub bejn il-produtturi u l-
ewwel xerrej tal-prodotti agrikoli. Tali tul 
ta' żmien minimu għandu jkun tal-anqas 
sitt xhur u ma għandux ixekkel il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern;
(b) meta Stat Membru jiddeċiedi li l-ewwel 
xerrej ta' prodotti agrikoli jeħtieġlu 
jagħmel offerta bil-miktub għal kuntratt 
lill-produttur skont il-paragrafu 1, huwa 
jista' jipprevedi li l-offerta trid tinkludi tul 
ta' żmien minimu għall-kuntratt, kif 
stabbilit mil-liġi nazzjonali għal dan il-
għan. Tali tul ta' żmien minimu għandu 
jkun ta' mill-anqas sitt xhur u ma 
għandux ixekkel il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern.
It-tieni subparagrafu għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
produttur li jirrifjuta tali tul ta' żmien 
minimu sakemm jagħmel dan bil-miktub. 
F'dan il-każ, il-partijiet għandhom ikunu 
ħielsa li jinnegozjaw l-elementi kollha tal-
kuntratt, inklużi dawk l-elementi 
msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 4.
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7. L-Istati Membri li jużaw l-għażliet 
imsemmija f'dan l-Artikolu għandhom 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet stabbiliti ma 
jxekklux il-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar kif 
japplikaw kwalunkwe miżura introdotta 
fl-ambitu ta' dan l-Artikolu.
8. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistipulaw il-miżuri 
neċessarji għall-applikazzjoni uniformi 
tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 4 u l-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u miżuri 
relatati man-notifiki li jridu jsiru mill-
Istati Membri b'konformità ma' dan l-
Artikolu.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 229(2)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-kliem dwar il-kuntratti, hawnhekk fit-tieni inċiż tal-paragrafu 4(c)(i), 
mal-kliem dwar il-kuntratti misjuba fil-kompromess dwar l-Artikolu 157. Hija kwistjoni ta' 
konsistenza, li tiżgura li l-metodu ta' kalkolu tal-prezz finali jiġi inkluż b'mod konsistenti f'tipi 
differenti ta' kuntratti, f'setturi differenti.


