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Eric Andrieu
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Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni – emenda tar-Regolament 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 157 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(22a) L-Artikolu 157 huwa sostitwit 
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;

huma magħmulin minn rappreżentanti ta' 
attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-
produzzjoni, inklużi rappreżentanti ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi, 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 
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:
(i) jittejbu l-għarfien u t-trasparenza 
tal-produzzjoni u tas-suq, li jinkludi l-
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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;
(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;
(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 kompetittivi 
ġusti u li jkunu evitati d-distorsjonijiet fis-
suq;
(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-
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ambjent;
(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 
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;
(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;
(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;
(xiv) il-kontribut għall-ġestjoni ta' 
prodotti sekondarji u t-tnaqqis u l-ġestjoni 
tal-iskart;
(xv) l-istabbiliment ta' klawżoli 
standard ta' kondiviżjoni tal-valur fis-sens 
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;
(xvi) jimplimentaw miżuri biex 
jipprevjenu u jimmaniġġaw is-saħħa tal-
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annimali, il-protezzjoni tal-pjanti u r-
riskji ambjentali.
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-kondizzjonijiet 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-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:
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(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;
(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;
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(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;
(xi) il-promozzjoni ta' produzzjoni 
integrata jew metodi oħra ta' produzzjoni 
li tirrispetta l-ambjent;
(xii) l-istabbiliment ta' klawżoli 
standard ta' kondiviżjoni tal-valur fis-sens 
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; u
(xiii) jimplimentaw miżuri biex 
jipprevjenu u jimmaniġġaw is-saħħa tal-
annimali, il-protezzjoni tal-pjanti u r-
riskji ambjentali.

Or. fr



AM\1215931MT.docx PE658.378v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

14.10.2020 A8-0198/277

Emenda 277
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D
Benoît Biteau
Petros Kokkalis
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politika Agrikola Komuni – emenda tar-Regolament 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) Nru 1308/2013
Artikolu 219b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 219b 
Miżuri biex tiġi stabbilizzata l-produzzjoni 
f'perjodi ta' tfixkil serju fis-suq
1. Meta l-Kummissjoni tkun adottat 
atti delegati skont l-Artikolu 219a, fl-
eventwalità li l-iżbilanċi serji fis-suq 
x'aktarx ikomplu jew imorru għall-agħar, 
il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tadotta atti delegati li jissupplimentaw dan 
ir-Regolament skont l-Artikolu 227 bl-
għan li tissupplimenta l-miżuri skont l-
Artikolu 219a billi timponi imposta fuq il-
produtturi kollha f'wieħed mis-setturi 
msemmija fl-Artikolu 1(2) li jżidu l-
konsenji tagħhom meta mqabbla mal-
istess perjodu tas-sena ta' qabel:
(a) fuq l-istess perjodu ddefinit fl-
Artikolu 219a għal raġunijiet imperattivi 
debitament ġustifikati;
(b) fuq perjodu ta' tnaqqis ġdid, jekk 
il-parteċipazzjoni tal-produtturi skont l-
Artikolu 219a ma kinitx biżżejjed għal 
finijiet ta' riekwilibriju tas-suq.
2. Meta tiskatta l-miżura msemmija 
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fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tqis l-iżvilupp tal-ispejjeż tal-produzzjoni, 
partikolarment l-ispejjeż tal-inputs.
3. Sabiex jiġi żgurat li l-iskema tiġi 
implimentata b'mod effettiv u xieraq, il-
Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li 
tadotta, f'konformità mal-Artikolu 227, 
atti delegati li jissupplimentaw dan ir-
Regolament billi jistabbilixxu:
(a) l-ammont u l-kundizzjonijiet li 
jirregolaw l-imposta fuq il-produtturi li 
jżidu l-volumi jew il-kwantità tagħhom tul 
il-perjodu ta' tnaqqis;
(b) il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-
implimentazzjoni u l-komplementarjetà ta' 
din l-iskema mal-iskema għat-tnaqqis fil-
volum tal-produzzjoni msemmija fl-
Artikolu 219a.
4. Jekk ikun hemm bżonn, dawk il-
miżuri jistgħu jkunu akkumpanjati minn 
miżuri oħra skont dan ir-Regolament, 
partikolarment dawk previsti fl-
Artikolu 222.
5. Jekk il-miżuri meħuda 
f'konformità mal-Artikoli 219a u l-
paragrafi 1 sa 4 ta' dan l-Artikolu jkunu 
għadhom insuffiċjenti biex jindirizzaw 
żbilanċi serji fis-suq, il-Kummissjoni hija 
mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 227 biex 
tissupplimenta l-miżuri previsti fl-Artikolu 
219a u f'dan l-Artikolu, billi timponi 
tnaqqis obbligatorju fil-volum għal 
perjodu speċifiku fuq il-produtturi kollha 
f'wieħed mis-setturi elenkati fl-
Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament. 
F'dak il-każ, għandha tiġi applikata 
imposta fuq il-produtturi kollha li ma 
jnaqqsux il-produzzjoni tagħhom bil-
perċentwal meħtieġ.
Ir-restrizzjonijiet obbligatorji fuq il-volum 
għandhom jiġu applikati:
(a) tul l-istess perjodu ddefinit fl-
Artikolu 219a għal raġunijiet imperattivi 
debitament ġustifikati; jew
(b) tul perjodu ta' tnaqqis ġdid, jekk il-
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parteċipazzjoni tal-produtturi skont l-
Artikolu 219a u/jew dan l-Artikolu ma 
kinitx biżżejjed għal finijiet ta' 
riekwilibriju tas-suq.
Il-perjodu ta' tnaqqis ġdid imsemmi fil-
punt (b) tat-tieni subparagrafu jista' jiġi 
estiż jekk ikun hemm bżonn. Sabiex jiġi 
żgurat li l-iskema tiġi implimentata b'mod 
effettiv u xieraq, il-Kummissjoni hija 
mogħtija s-setgħa li tadotta, f'konformità 
mal-Artikolu 227 ta' dan ir-Regolament, 
atti delegati li jissupplimentaw dan ir-
Regolament billi jistabbilixxu:
(a) it-tul tal-perjodu ta' tnaqqis 
obbligatorju tal-volumi tal-produzzjoni u, 
jekk ikun hemm bżonn, l-estensjoni 
tiegħu;
(b) il-perċentwal ta' tnaqqis 
obbligatorju għal kull produttur;
(c)  il-livell u l-kundizzjonijiet tal-
imposta applikata fuq il-produtturi li ma 
jnaqqsux il-volumi tal-produzzjoni 
tagħhom matul il-perjodu ta' produzzjoni 
mnaqqsa;
(d) il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-
applikazzjoni ta' dan it-tnaqqis 
obbligatorju fil-produzzjoni skont l-
Artikoli 219a u l-paragrafi 1 sa 4 ta' dan 
l-Artikolu."

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Emenda 278
Eric Andrieu
f'isem il-Grupp S&D

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

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33a (ġdid)Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt 3 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

(33a) fil-punt 3 tal-parti II tal-
Anness VII, il-punt (a) huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
"(a) b'qawwa alkoħolika attwali ta' 
mhux anqas minn 15 % tal-volum u ta' 
mhux aktar minn 22 % tal-volum. 
Eċċezzjonalment, u għal inbejjed ta' 
maturazzjoni fit-tul, dawk il-limiti jistgħu 
jvarjaw f'ċerti nbejjed likuri 
b'denominazzjoni ta' oriġini jew 
indikazzjoni ġeografika li jkunu jidhru fil-
lista stabbilita mill-Kummissjoni permezz 
ta' atti delegati adottati skont l-
Artikolu 75(2), bil-kundizzjoni li:
- l-inbejjed li jiddaħħlu fil-proċess ta' 
maturazzjoni jissodisfaw id-definizzjoni 
ta' nbejjed likuri; u
- il-qawwa alkoħolika totali tal-inbid 
maturat ma għandhiex tkun anqas minn 
14 % tal-volum;"

Or. en


