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ABBOZZ TA' RAPPORT

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni 
komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-
preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-
prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) 
Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer 
minuri fil-Baħar Eġew.
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))
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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u 
oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li 
jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u 
(UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer 
minuri fil-Baħar Eġew.
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0394),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 43(2), 114, 118, l-ewwel subparagrafu, 
u 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0246/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ..., 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, u tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali (A7–0000/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C ... Għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C ... Għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Billi l-istrutturi tal-azjendi agrikoli 
jistgħu jvarjaw b'mod konsiderevoli fi Stat 
Membru partikolari u billi d-daqs tal-
azjendi jista' jvarja wkoll minn reġjun 
għall-ieħor, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jkunu jistgħu jillimitaw il-kunċett ta' 
azjenda fil-livell reġjonali fil-qafas tal-
iskema tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil, 
sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet partikolari tar-
reġjuni differenti fi ħdan il-qafas tas-
sistema tal-awtorizzazzjonijiet għal taħwil 
ġdid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-definizzjoni ta' impriża agrikola dedikata lill-vinikultura tiġi adattata. Illum il-
ġurnata l-azjenda agrikola hija definita fir-Regolament (KE) Nru 1307/2013 bħala l-irqajja' 
ta' art kollha użati mill-istess entità ġuridika fit-territorju kollu tal-Istat Membru. Din id-
definizzjoni la hija adattata u lanqas ma hija koerenti ma' approċċ reġjonali għall-ġestjoni 
tal-potenzjal tal-produzzjoni fil-vitikultura.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' denominazzjoni 
ta' oriġini jenħtieġ tiġi allinjata mad-
definizzjoni fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-
Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali 
Relatati mal-Kummerċ ("il-Ftehim 
TRIPS”), approvat bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 94/800/KE b'mod partikolari, mal-
Artikolu 22(1) tiegħu, jiġifieri li l-isem 
huwa biex il-prodott jiġi identifikat li 

imħassar
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joriġina f'reġjun speċifiku jew f'post 
speċifiku.

__________________

12 Ir-Round tal-Urugwaj dwar in-
Negozjati Multilaterali tal-Kummerċ 
(1986–1994) – l-Anness 1 – l-Anness 1C –
Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali relatati mal-
kummerċ (WTO) (ĠU L 336, 23.12.1994, 
p. 214).

13 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-
22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni 
f'isem il-Komunità Ewropea, fejn 
għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-
kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq 
fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-
Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 
23.12.1994, p. 1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li żammejna d-definizzjoni ta' denominazzjoni tal-oriġini prevista fl-Arranġament 
Internazzjonali ta' Lisbona, din il-premessa ma tibqax xierqa għax tirreferi għal definizzjoni 
oħra tad-denominazzjoni tal-oriġini inkluża fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-
Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPS).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tad-domanda dejjem 
ogħla tal-konsumaturi għal prodotti tad-
dwieli innovattivi b'inqas qawwa 
alkoħolika reali mill-qawwa alkoħolika 
minima reali stabbilita għall-prodotti tad-
dwieli fil-Parti II tal-Anness VII tar-
Regolament (UE) Nru 1308/2013, 
jenħtieġ ikun possibbli li dawn il-prodotti 
innovattivi tad-dwieli jiġu prodotti wkoll 
fl-Unjoni.

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' din il-kategorija ġdida ta' inbejjed mingħajr alkoħol ma jikkorrispondix mad-
definizzjoni tal-inbid prevista fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament dwar l-OKS. L-
inbejjed dealkoħolizzati jeħtieġu ż-żieda ta' aromatizzanti li jikkumpensaw għat-telf ta' 
alkoħol tagħhom u huma ekwivalenti għal prodotti industrijali. Dawn il-prodotti abbażi tal-
inbid ma jistgħux ikunu soġġetti għar-regoli tal-OKS iżda aktar għar-Regolament (KE) 
Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jintħieġ li jiġu pprovduti 
definizzjonijiet għal prodotti tad-dwieli 
dealkoħolizzati u għal prodotti tad-dwieli 
parzjalment dealkoħolizzati. Dawn id-
definizzjonijiet jenħtieġ iqisu d-
definizzjonijiet stipulati fir-
Riżoluzzjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tad-Dwieli u l-Inbid 
(OIV), OIV-ECO 433–2012 Beverage 
Obtained By Partial Dealcoholisation of 
Wine u OIV-ECO 523-2016 Wine With 
An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' din il-kategorija ġdida ta' inbejjed mingħajr alkoħol ma jikkorrispondix mad-
definizzjoni tal-inbid prevista fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament dwar l-OKS. L-
inbejjed dealkoħolizzati jeħtieġu ż-żieda ta' aromatizzanti li jikkumpensaw għat-telf ta' 
alkoħol tagħhom u huma ekwivalenti għal prodotti industrijali. Dawn il-prodotti abbażi tal-
inbid ma jistgħux jaqgħu taħt ir-regoli tal-OKS iżda aktar taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex jiġi żgurat li r-regoli li 
jirregolaw it-tikkettar u l-preżentazzjoni 
tal-prodotti fis-settur tal-inbid japplikaw 
ukoll għall-prodotti tad-dwieli 
dealkoħolizzati jew parzjalment 
dealkoħolizzati, sabiex jiġu stabbiliti 
regoli li jirregolaw il-proċessi tad-
dealkoħolizzazzjoni għall-produzzjoni ta' 
ċerti prodotti tad-dwieli dealkoħolizzati 
jew parzjalment dealkoħolizzati fi ħdan l-
Unjoni, u regoli dwar il-kundizzjonijiet 
tal-użu tat-tappijiet fis-settur tal-inbid 
sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu 
protetti minn użu qarrieq ta' ċerti tappijiet 
assoċjati ma' ċerti tipi ta' xorb u minn 
materjali perikolużi tat-tappijiet li jistgħu 
jikkontaminaw ix-xorb, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jenħtieġ tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet 
jitmexxew skont il-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 
2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jindirizzaw it-tħejjija tal-atti delegati.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' din il-kategorija ġdida ta' inbejjed mingħajr alkoħol ma jikkorrispondix mad-
definizzjoni tal-inbid prevista fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament dwar l-OKS. L-
inbejjed dealkoħolizzati jeħtieġu ż-żieda ta' aromatizzanti li jikkumpensaw għat-telf ta' 
alkoħol tagħhom u huma ekwivalenti għal prodotti industrijali. Dawn il-prodotti abbażi tal-
inbid ma jistgħux jaqgħu taħt ir-regoli tal-OKS iżda aktar taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati.

Emenda 6

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

Test fis-seħħ Emenda

-1) Fl-Artikolu 1, il-paragrafu 1 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq għall-
prodotti agrikoli, li tfisser il-prodotti kollha 
elenkati fl-Anness I għat-Trattati bl-
eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura kif definit fl-atti leġislattivi 
tal-Unjoni dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura.

"1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq għall-
prodotti agrikoli, li tfisser il-prodotti kollha 
elenkati fl-Anness I għat-Trattati bl-
eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura kif definit fl-atti leġislattivi 
tal-Unjoni dwar l-organizzazzjoni komuni 
tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura. Dan ir-Regolament 
jiddefinixxi l-istandards pubbliċi, ir-regoli 
li jiżguraw it-trasparenza tas-swieq u l-
għodod ta' ġestjoni tal-kriżijiet li 
jippermettu lill-korpi pubbliċi, u
primarjament lill-Kummissjoni, jiżguraw 
is-sorveljanza, il-ġestjoni u r-
regolamentazzjoni tas-swieq agrikoli. Dan 
ir-Regolament jiġbor flimkien il-mezzi li l-
Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni 
tagħha biex twettaq l-obbligi f'dik li hi 
kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-
swieq finanzjarji kif stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 65/2014 u r-
Regolament (KE) Nru 596/2014."

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Billi toħroġ l-interventi settorjali tar-Regolament dwar l-OKS u tintegrahom fir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku l-ġdid, il-Kummissjoni tiffoka mill-ġdid ir-Regolament dwar l-OKS 
fuq l-għodod li l-korpi pubbliċi għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex itejbu l-
funzjonament tas-swieq billi jiddefinixxu l-istandards pubbliċi, ir-regoli tat-trasparenza u l-
mezzi ta' azzjoni quddiem il-kriżijiet. L-emenda proposta tiċċara wkoll l-obbligu ta' 
kooperazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji tas-swieq finanzjarji li jirriżulta mir-reviżjoni tad-
Direttiva dwar is-Swieq Finanzjarji (MIDSD2-Artikolu 79-7) u r-Regolament dwar l-Abbuż 
tas-Suq (MAR - Artikolu 25).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt f

Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 7(1), il-punt (f) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

f) fir-rigward tal-laħam tal-majjal, 
EUR 1 509,39/tunnellata għal karkassi tal-
majjal ta' kwalità standard iddefinita skont 
il-piż u l-kontenut ta' laħam dgħif kif 
stabbilit fl-iskala tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni ta' karkassi tal-majjal 
imsemmija fil-punt B tal-Anness IV kif 
ġej: i) karkassi li jiżnu minn 60 sa anqas 
minn 120 kg: klassi E; ii) karkassi li jiżnu 
minn 120 sa 180 kg: grad R;

"f) fir-rigward tal-laħam tal-majjal, 
EUR 1 400/tunnellata għal karkassi tal-
majjal ta' kwalità standard iddefinita skont 
il-piż u l-kontenut ta' laħam dgħif kif 
stabbilit fl-iskala tal-Unjoni għall-
klassifikazzjoni ta' karkassi tal-majjal 
imsemmija fil-punt B tal-Anness IV kif 
ġej: i) karkassi li jiżnu minn 60 sa anqas 
minn 120 kg: klassi E; ii) karkassi li jiżnu 
minn 120 sa 180 kg: grad R; "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=MT)

Ġustifikazzjoni

Il-prezz ta' intervent tal-laħam tal-majjal ma kienx aġġustat 'l isfel, bħall-oħrajn, għaliex il-
majjal ma kienx għadu kopert mill-intervent pubbliku. Biex tibqa' tinżamm il-loġika ta' xibka 
ta' sikurezza iktar baxxa mill-kosti tal-produzzjoni, huwa propost li dan il-livell limitu jiġi 
aġġornat billi jitnaqqas ftit.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 7(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ga) f'dak li jirrigwarda l-laħam tal-ħaruf, 
EUR 4 500 t-tunnellata għall-karkassi tal-
ħrief li għandhom inqas minn 12-il xahar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-prezz ta' intervent tal-laħam tal-ħaruf għandu jkun iffissat b'tali mod li 
jikkostitwixxi xibka ta' sikurezza f'każ ta' kriżi gravi tas-suq. Huwa aktar baxx mill-kosti tal-
produzzjoni u mill-prezzijiet applikati ta' dawn l-aħħar 5 snin.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(3c) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

2. Il-limiti ta' referenza previsti fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu analizzati mill-
Kummissjoni, b'kont meħud tal-kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari l-iżviluppi fil-
produzzjoni, l-ispejjeż tal-produzzjoni 
(partikolarment l-inputs), u x-xejriet tas-
suq. Meta jkun meħtieġ, il-limiti ta' 
referenza għandhom jiġu aġġornati 
f'konformità mal-proċedura leġislattiva 
ordinarja fid-dawl tal-iżviluppi fil-

" 2. Il-limiti ta' referenza previsti fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu analizzati mill-
Kummissjoni, b'kont meħud tal-kriterji 
oġġettivi, b'mod partikolari l-iżviluppi fil-
produzzjoni, l-ispejjeż tal-produzzjoni 
(partikolarment l-inputs), u x-xejriet tas-
suq. Il-limiti ta' referenza għandhom jiġu 
aġġornati kull sena biex iqisu l-inflazzjoni.
"
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produzzjoni u s-swieq.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' referenza ma ġewx aġġornati minn meta waqgħu f'nofs is-snin 2000. Peress li 
huma stabbiliti f'livell ferm inqas mill-kosti ta' produzzjoni medji Ewropej, l-indiċjar tagħhom 
fuq l-inflazzjoni għalhekk ma jistax toħloq effetti ta' inflazzjoni awtosostenibbli iżda se 
tippermetti li tiġi stabbilita mill-ġdid xibka ta' sikurezza li bħalissa hija baxxa wisq.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 11 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3d) Fl-Artikolu 11, jiżdied il-punt li 
ġej:

(ea) zokkor abjad;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm riskji serji ta' disturbi tas-suq għas-setturi tan-nagħaġ u tal-ħnieżer minħabba s-
sitwazzjoni tal-Brexit u minħabba s-sitwazzjoni tas-saħħa (id-deni tal-ħnieżer).  Is-sitwazzjoni 
fis-suq taz-zokkor hija ta' tħassib. Dawn it-tliet produzzjonijiet huma fost is-setturi li jistgħu 
jibbenefikaw mill-ħżin privat, u qed jiġi propost li dawn il-produzzjonijiet jiżdiedu mal-lista 
ta' prodotti eliġibbli għall-intervent pubbliku.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 11 – punt eb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Fl-Artikolu 11, jiżdied il-punt li 
ġej:

(eb) laħam tan-nagħaġ, frisk, imkessaħ 
jew iffriżat, li jaqa' taħt il-
kodiċi NC 0204;

Or. fr

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 11 -punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3f) Fl-Artikolu 11, jiżdied il-punt li 
ġej:

(ec) laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew 
iffriżat li jaqa' taħt il-kodiċi NC ex 203

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 12

Test fis-seħħ Emenda

(3g) L-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 12 Artikolu 12

Perijodi ta' intervent pubbliku Perijodi ta' intervent pubbliku

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għal:

L-intervent pubbliku għandu jkun 
disponibbli għal:

a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u 
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qamħirrum, mill-1 ta' Novembru sal-
31 ta' Mejju;

qamħirrun, tul is-sena kollha;

b) ross għadu fil-ħliefa, mill-1 ta' April 
sal-31 ta' Lulju;

b) ross għadu fil-ħliefa, tul is-sena kollha;

c) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena 
kollha;

c) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena 
kollha;

d) butir u trab ta' ħalib xkumat, mill-1 ta' 
Marzu sat-30 ta' Settembru.

d) butir u trab ta' ħalib xkumat, tul is-sena 
kollha;

(da) laħam tan-nagħaġ, tul is-sena 
kollha;

(db) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena 
kollha;

(dc) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena 
kollha. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' referenza għall-intervent tnaqqsu matul ir-riformi preċedenti għal livell baxx 
biżżejjed sabiex ma jikkostitwixxux żbokk awtomatiku kif seta' kien il-każ b'mod partikolari 
fis-snin 1980. Għalhekk, m'għadx hemm raġuni għala l-intervent għandu jkun riservat għal 
ċerti perjodi: dan se jippermetti reazzjoni aħjar tar-regolatur għall-kriżijiet. Stajna naraw 
ukoll li dan kien ta' interess fil-każ tal-aħħar kriżi tal-prodotti tal-ħalib.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) Fl-Artikolu 16, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:

(3a) L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-
informazzjoni dwar l-identità tal-impriżi li 
jużaw l-intervent pubbliku kif ukoll dik 
dwar ix-xerrejja tal-istokkijiet ta' 
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intervent pubbliku sabiex ikunu jistgħu 
jwieġbu għall-paragrafi 1 u 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-identità tax-xerrejja ta' l-istokkijiet ta' intervent pubbliku mhijiex 
ikkomunikata b'mod sistematiku lill-Kummissjoni, ħaġa li ma tippermettilhiex tidentifika l-
effetti ta' tfixkil fis-suq u li tiżgura l-konformità mal-ftehimiet internazzjonali. Dan huwa aktar 
u aktar importanti peress li l-proċeduri tal-offerti tal-bejgħ tal-istokkijiet jista' jsir f'livell li 
huwa ferm taħt il-prezz tax-xiri, peress li d-differenza tista' titqies bħala forma ta' appoġġ.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 61

Test fis-seħħ Emenda

(4a) L-Artikolu 61 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 61 Artikolu 61

Tul ta' żmien Tul ta' żmien

L-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-
taħwil ta' dwieli stabbilita f'dan il-Kapitolu 
għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2030, b'reviżjoni ta' 
nofs it-terminu li għandha ssir mill-
Kummissjoni biex tevalwa l-operazzjoni 
tal-iskema u tagħmel proposti, jekk ikun 
adatt.

L-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-
taħwil tad-dwieli stabbilita f'dan il-kapitolu 
se tiġi eżaminata mill-Kummissjoni fl-
2023 sabiex tevalwa l-operat tagħha bil-
ħsieb, fejn xieraq, li tippreżenta proposti
għat-titjib tal-effikaċja tagħha. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX%3A32013R1308)

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-iskema tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil tad-dwieli li jissostitwixxi l-
iskema tad-drittijiet tat-taħwil matul ir-riforma tal-2013, huwa sodisfaċenti. Għalhekk huwa 
neċessarju li l-iskema tibqa' tinżamm filwaqt li jinżamm l-obbligu li ssir evalwazzjoni sabiex 
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tkun tista' tittejjeb jekk meħtieġ. Id-data magħżula għall-evalwazzjoni tkun kmieni biżżejjed 
sabiex ir-riżultati tal-evalwazzjoni jkunu jistgħu jintużaw għax-xogħol ta 'tħejjija għall-
perjodu li jkun imiss.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 63(2), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ba) għall-finijiet ta' ġestjoni tal-iskema 
ta' awtorizzazzjonijiet għat-taħwil tad-
dwieli, l-Istati Membri jistgħu 
jiddefinixxu, jekk ikun hemm bżonn fil-
livell reġjonali, distanza massima bejn is-
sede tal-azjenda vitikola u r-roqgħa art 
sfruttata l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-definizzjoni ta' impriża agrikola dedikata lill-vinikultura tiġi adattata. Illum il-
ġurnata l-azjenda agrikola hija definita fir-Regolament (KE) Nru 1307/2013 bħala l-irqajja' 
ta' art kollha użati mill-istess entità ġuridika fit-territorju kollu tal-Istat Membru. Din id-
definizzjoni la hija adattata u lanqas ma hija koerenti ma' approċċ reġjonali għall-ġestjoni 
tal-potenzjal tal-produzzjoni fil-vitikultura.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 3 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(5b) Fl-Artikolu 63(3), il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

b) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju muri sew ta' 
żvalutar sinifikanti ta' denominazzjoni 

" b) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju ta' żvalutar 
ta' denominazzjoni protetta ta' oriġini 
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protetta ta' oriġini partikolari jew 
indikazzjoni ġeografika protetta.

partikolari jew indikazzjoni ġeografika 
protetta."

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Ġustifikazzjoni

Id-diċidura attwali tal-punt (b) diffiċli tiġi interpretata; hija ċċarata u kkompletata mill-punt 
(c).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 63 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) Fl-Artikolu 63(3), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ba) ir-rieda li jingħata kontribut għall-
iżvilupp tal-prodotti kkonċernati filwaqt li 
tiġi preservata l-kwalità tagħhom. 

Or. fr

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

(5d) Fl-Artikolu 64(1), it-tieni 
subparagrafu, is-sentenza introduttorja 
hija sostitwita b'dan li ġej:

L-Istati Membri jistgħu, għall-fini ta' dan l-
Artikolu, japplikaw wieħed jew aktar mill-
objettivi u l-kriterji nondiskriminatorji ta' 

L-Istati Membri jistgħu, għall-fini ta' dan l-
Artikolu, fil-livell nazzjonali jew reġjonali, 
japplikaw wieħed jew aktar mill-objettivi u 
l-kriterji nondiskriminatorji ta' eliġibbiltà li 
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eliġibbiltà li ġejjin: ġejjin: "

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-għoti tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ġdid, l-Istati Membri jistgħu japplikaw kriterji ta' 
eliġibbiltà fil-livell nazzjonali; l-emenda tiċċara li dan jista' jinkiseb fil-livell reġjonali.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5e) Fl-Artikolu 65, jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

Meta jkun qed japplika l-Artikolu 63(2), 
Stat Membru għandu jintroduċi 
proċedura uffiċjali minn qabel li 
tippermettilu jqis l-opinjonijiet tal-
organizzazzjonijiet professjonali 
rappreżentattivi rikonoxxuti fil-livell 
reġjonali skont il-leġiżlazzjoni ta' dak l-
Istat Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali u 
reġjonali jkunu involuti fil-proċedura għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ta' dwieli 
ġodda kif previst fl-Artikolu 63(2).

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 73
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Test fis-seħħ Emenda

(5f) L-Artikolu 73 huwa sostitwit b'dan 
li ġej:

Artikolu 73 "Artikolu 73

Il-kamp ta' applikazzjoni Il-kamp ta' applikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex 
jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma' 
standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u 
tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra applikabbli għal 
prodotti agrikoli, kif ukoll għad-
dispożizzjonijiet adottati fis-setturi 
veterinarji, fitosanitarji u alimentari biex 
jiġi żgurat li l-prodotti jkunu konformi ma' 
standards sanitarji u iġjeniċi u biex tiġi 
protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u 
tal-bnedmin, u biex tiġi żgurata l-
ugwaljanza tal-kompetizzjoni bejn il-
produttuir Ewropej u l-produtturi tal-
pajjiżi terzi, din it-Taqsima tistabbilixxi r-
regoli fir-rigward tal-istandards għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

L-OKS tistabbilixxi regoli ta' kummerċjalizzazzjoni għal għadd kbir ta' prodotti. Mingħajr ir-
rispett ta' dawn ir-regoli l-prodotti ma jistgħux jiġu kkummerċjalizzati fis-suq tal-UE. Dawn 
l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jridu jintegraw ir-rispett tal-ugwaljanza tal-
kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni li tal-produtturi Ewropej ma' dawk tal-pajjiżi terzi, sabiex 
jiġi żgurat il-prinċipju tal-ekwivalenza.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5g) Fl-Artikolu 75(1), jiżdied il-punt li 
ġej:
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(ia) laħam taċ-ċanga u vitella;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, is-settur tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella mhuwiex inkluż fil-lista tas-setturi li 
għalihom jistgħu jiġu ffissati standards ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5h) Fl-Artikolu 75(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ib) laħam tan-nagħaġ;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, is-settur tal-laħam tan-nagħaġ mhuwiex inkluż fil-lista ta' setturi li għalihom 
jistgħu jiġu ffissati standards ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5i) Fl-Artikolu 75(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ic) laħam tal-majjal;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, is-settur tal-laħam tal-majjal mhuwiex inkluż fil-lista tas-setturi li għalihom 
jistgħu jiġu ffissati standards ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5j) Fl-Artikolu 75(1), jiżdied il-punt li 
ġej:

(id) ħalib u prodotti tal-ħalib;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, is-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib mhuwiex inkluż fil-lista tas-setturi li 
għalihom jistgħu jiġu ffissati standards ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5k (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 75 – paragrafu 3 – punt g

Test fis-seħħ Emenda

(5k) Fl-Artikolu 75(4), il-punt (g) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

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, il-
prattiki tat-tagħlif tal-annimali u sistemi 
avvanzati ta' produzzjoni sostenibbli; "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Ġustifikazzjoni

Il-prattiki ta' kummerċjalizzazzjoni jistgħu jkunu relatati wkoll mal-metodu tat-tagħlif tal-
annimali.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -5l (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 75 – paragrafu 3 – punt j

Test fis-seħħ Emenda

(5l) Fl-Artikolu 75(3), il-punt (j) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

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"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi tal-UE jesigu li jkunu dejjem aktar infurmati bil-postijiet tal-produzzjoni u tal-
oriġini tal-prodotti kollha li huma jixtru.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -5m (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 75 – paragrafu 3 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5m) Fl-Artikolu 75(3), jiżdied il-punt li 
ġej:

(ma) it-trattament xieraq tal-annimali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

It-trattament xieraq tal-annimali jista' wkoll ikun soġġett għall-istandards tal-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali 
inerenti tiegħu u fejn relevanti l-fatturi
umani;

i) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
ġeografiku partikolari u għall-fatturi 
naturali u umani;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini tal-emenda tidħol fid-definizzjoni prevista fil-
livell internazzjonali fil-Ftehim ta' Liżbona filwaqt li tqis l-ispeċifiċità tal-UE.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) Fl-Artikolu 93(1), punt (a), jiżdied 
il-punt li ġej:

(iia) l-isem tradizzjonalment jintuża f'post 
determinat;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini tal-emenda tidħol fid-definizzjoni prevista fil-
livell internazzjonali fil-Ftehim ta' Liżbona.

Emenda 31

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) huwa magħmul minn varjetajiet ta' 
dwieli tal-ispeċi Vitis vinifera jew minn 
speċijiet li jirriżultaw minn tilqim bejn l-
ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħrajn tal-
ġenus Vitis.";

v) huwa magħmul minn varjetajiet ta' 
dwieli tal-ispeċi Vitis vinifera jew Vitis 
Labrusca jew minn xi varjetà li tirriżulta
minn dakkir inkroċjat bejn l-ispeċi Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca u speċijiet oħrajn 
tal-ġenus Vitis.";

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li testendi l-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid awtorizzati għat-taħwil 
u għat-taħwil mill-ġdid. Dawn il-varjetajiet ġodda għandhom ikunu jistgħu jintużaw fi 
prodotti b'denominazzjoni ta' oriġini mill-produtturi tal-inbid li jkunu jixtiequ jagħmlu dan, 
jekk l-Istat tagħhom jiddeċiedi li jikklassifikahom u għalhekk li jawtorizzahom fit-territorju 
tagħhom.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 103 - paragrafu 2 - punt a - punt ii

Test fis-seħħ Emenda

(13a) L-Artikolu 103(2), punt (a), il-punt 
(ii) huwa sostitwit b'dan li ġej:

ii) sakemm dan l-użu jisfrutta r-
reputazzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini 
jew ta' indikazzjoni ġeografika;

"ii) sakemm dan l-użu jisfrutta, idgħajjef 
jew inaqqas ir-reputazzjoni ta' 
denominazzjoni ta' oriġini jew ta' 
indikazzjoni ġeografika; "
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ il-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini protetta 
jew ta' indikazzjoni ġeografika protetta fis-settur tal-inbid.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 103 – paragrafu 2 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(13b) Fl-Artikolu 103(2), il-punt (b) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni jew 
evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera tal-
prodott jew is-servizz tkun indikata jew 
jekk l-isem protett ikun ġie tradott, traskritt 
jew ttraslitterat jew ikun akkumpanjat minn 
espressjoni bħal "stil", "tip", "metodu", "kif 
prodott fi", "imitazzjoni", "togħma", "bħal" 
jew espressjonijiet simili;

"b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni jew 
evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera tal-
prodott jew is-servizz tkun indikata jew 
jekk l-isem protett ikun ġie tradott, traskritt 
jew ttraslitterat jew ikun akkumpanjat minn 
espressjoni bħal "stil", "tip", "metodu", "kif 
prodott fi", "imitazzjoni", "togħma", "bħal" 
jew espressjonijiet simili, inkluż meta 
dawk il-prodotti jintużaw bħala 
ingredjent; "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jissaħħu d-dispożizzjonijiet ta' protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' 
oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti fis-settur tal-inbid fejn dawn jintużaw 
bħala ingredjenti fi prodott tal-ikel. Dan it-tip ta' dispożizzjoni diġà jeżisti fir-Regolament 
(KE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità applikabbli għall-prodotti agrikoli u għall-
oġġetti tal-ikel.
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 103 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13c) Fl-Artikolu 103(2), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

(da) kwalunkwe informazzjoni, in mala 
fede, ta' isem ta' dominju simili jew li 
tista' tikkawża konfużjoni, għalkollox jew 
parzjalment, ma' denominazzjoni protetta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tissaħħaħ id-dispożizzjoni ta' protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi 
fuq l-Internet billi tiġi kkompletata l-leġiżlazzjoni eżistenti. Dan japplika b'mod partikolari 
għall-protezzjoni tal-ismijiet tad-dominji.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 17
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 116a – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għall-finijiet tal-verifika tal-
konformità mal-ispeċifikazzjoni tal-
prodott, l-awtoritajiet ta' kontroll 
kompetenti jew il-korpi delegati msemmija 
fl-Artikolu 90(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 1306/2013 jistgħu jimmonitorjaw lill-
operaturi stabbiliti fi Stat Membru ieħor 
sakemm dawn ikunu involuti fl-imballaġġ 
ta' prodott b'denominazzjoni ta' oriġini 
protetta reġistrata fit-territorju tagħhom. 
B'kunsiderazzjoni tal-fiduċja li jistgħu 
jagħtu lill-operaturi u l-prodotti tagħhom 
fid-dawl tar-riżultati ta' spezzjonijiet 
preċedenti, il-korpi delegati msemmija fl-
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Artikolu 90(3) tar-Regolament (UE) 
Nru 1306/2013 jistgħu jiggwidaw l-
azzjonijiet tagħhom fuq punti ewlenin 
biex jikkontrollaw l-ispeċifikazzjonijiet 
definiti qabel u jinġiebu għall-attenzjoni 
ta' dawn l-operaturi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Illum il-ġurnata jeżistu dgħufijiet fil-kontroll tal-inbejjed b'denominiazzjoni ta' oriġini 
protetta ladarba jitilqu mill-Istat Membru li fih jiġu prodotti. Il-korpi ta' kontroll tal-inbid 
għandhom ikunu jistgħu jwettqu kontrolli jew iqabbdu lil xi min jagħmilhom fi Stat Membru 
ieħor sabiex jillimitaw il-frodi u biex jiggarantixxu lill-konsumatur prodott awtentiku.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li 
ġej:

(ga) id-dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni, 
li l-kontenut tagħha jista' jkun limitat 
għall-valur enerġetiku biss

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valur enerġetiku tal-inbejjed għandu jkun indikat fuq it-tikketta b'mod obbligatorju.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ab (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) fil-paragrafu 1, jiżdied il-punt li 
ġej:

(gb) il-lista tal-ingredjenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-ingredjenti għall-inbid għandha tkun indikata fuq it-tikketta b'mod obbligatorju.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ac (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 3a  (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jiżdied il-paragrafu li ġej:

(3a) B'deroga mill-punt (gb) tal-
paragrafu 1, il-lista tal-ingredjenti tista' 
wkoll tiġi kkomunikata b'mezz ieħor milli 
bit-tikketta, bil-kundizzjoni li tkun 
preżenti rabta ċara u diretta fuq it-
tikketta. M'għandhiex tintwera ma' 
informazzjoni oħra li jkollha finijiet 
kummerċjali jew ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija deroga mill-obbligu li l-ingredjenti jitniżżlu fuq it-tikketta tal-fliexken tal-
inbid. L-indikazzjoni obbligatorja tal-ingredjenti tista' ssir b'mezzi dematerjalizzati.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 18 – punt ad (ġdid)
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Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 119 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) jiżdied il-paragrafu li ġej:

(3b) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafu 1, punt (ga), il-
valur enerġetiku għandu jiġi espress għal 
kull 100 ml. Jista' wkoll jiġi espress 
abbażi ta' porzjon jew ta' unità, sakemm 
il-porzjon jew l-unità jkunu kkwantifikati 
u n-numru ta' porzjonijiet jew ta' unitajiet 
ikkontentuti jkun indikat fuq l-imballaġġ. 
Il-valur enerġetiku huwa:

a) ikkalkulat bl-użu tal-koeffiċjenti ta' 
konverżjoni stabbiliti fl-Anness XIV tar-
Regolament (KE) Nru 1169/2011 dwar l-
għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi 
dwar l-oġġetti tal-ikel.

b) espress bħala valuri medji ddefiniti 
abbażi ta':

i) l-analiżi li tkun saret tal-prodott mill-
produttur tiegħu, jew

ii) id-data ġeneralment stabbilita u 
aċċettata għat-tipi differenti ta' nbid.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħti informazzjoni biex jiġi vvalutat il-valur enerġetiku tal-inbejjed

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 121 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Fl-Artikolu 121, jiżdied il-
paragrafu li ġej:
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(2a) Meta tkun qed tiġi ppreżentata d-
dikjarazzjoni dwar in-nutrizzjoni 
msemmija fl-Artikolu 119 (1), punt (gb), 
il-kelma "enerġija" tista' tiġi sostitwita bl-
ittra "E".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni obbligatorja tal-kelma "enerġija" fuq il-flixkun tista' tidher bħala "E" u mhux 
neċessarjament b'lingwa uffiċjali waħda jew aktar tal-Unjoni, ħaġa li tirrappreżenta 
simplifikazzjoni għall-bdiewa tal-vitikultura u twassal għal spejjeż ta' tikkettar aktar baxxi.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 122 - paragrafu 1 - punt b - punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) mal-punt (b), jiżdied il-punt li ġej:

(va) id-dispożizzjonijiet dwar l-
Artikolu 119(1), punt (gb)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati dwar ir-regoli tat-tikkettar 
għall-valur enerġetiku tal-inbejjed.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 20 – punt ab (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 122 – paragrafu 1 – punt b – punt vb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) fil-punt b, jiżdied il-punt li ġej:
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(vb) id-dispożizzjonijiet dwar l-
Artikolu 119(1), punt (gb)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati dwar ir-regoli tat-tikkettar 
għal-lista tal-ingredjenti li jinsabu fl-inbejjed.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 149 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Fl-Artikolu 149(2), il-punt (a) 
huwa mħassar.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

L-attività ta' negozjar kollettiv f'isem u għan-nom tal-bdiewa li huma membri ta' 
organizzazzjoni tikkonċerna biss l-istrutturi mhux kummerċjali mingħajr trasferiment tas-
sjieda. Dan ifisser li l-kooperattivi li jbiegħu l-prodotti tal-membri tagħhom huma s-sidien ta' 
dawn il-prodotti u għalhekk mhumiex affettwati min-negozjar kollettiv peress li jaġixxu bħala 
entità waħda. Il-ħalib jinġieb konformi mal-Artikolu 152(1a) billi titħassar ir-referenza għat-
trasferiment tas-sjieda

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 151 – paragrafu 1
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Test fis-seħħ Emenda

(22b) Fl-Artikolu 151, il-paragrafu 1 
huwa ssostitwit b'dan li ġej:

Mill-1 ta' April 2015, l-ewwel xerrejja tal-
ħalib mhux ipproċessat għandhom 
jiddikjaraw lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti l-kwantità ta' ħalib mhux 
ipproċessat li ġie ikkonsenjat lilhom kull 
xahar.

Mill-1 ta' April 2015, l-ewwel xerrejja tal-
ħalib mhux ipproċessat għandhom 
jiddikjaraw lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti l-kwantità ta' ħalib mhux 
ipproċessat li ġie ikkonsenjat lilhom matul 
kull xahar u l-prezz medju applikat. 
Għandha ssir distinzjoni skont jekk il-
produzzjoni tkunx ġejja minn biedja 
organika jew le. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat monitoraġġ aħjar tas-suq tal-ħalib, il-prezzijiet medji applikati għandhom 
jintalbu b'żieda mal-kwantitajiet ta' ħalib mhux ipproċessat miġbur. Il-proċedura ta' 
dikjarazzjoni diġà qiegħda fis-seħħ u huwa meħtieġ biss li jiżdied il-ġbir ta' data 
komplementari. L-argument li l-iffissar tal-prezzijiet jista' jdewwem il-ġbir tal-informazzjoni 
dwar il-volumi mhuwiex ammissibbli: l-għan tal-Artikolu 148 huwa preċiżament li jħeġġeġ 
lill-kolletturi jistabbilixxu mill-aktar fis il-prezz tax-xiri permezz ta' kuntratti bil-miktub.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 151 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(22c) Fl-Artikolu 151, it-tielet 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-kwantità ta' ħalib 
mhux ipproċessat imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu.

"L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-kwantità ta' ħalib 
mhux ipproċessat u l-prezz medju 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu. "

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat monitoraġġ aħjar tas-suq tal-ħalib, il-prezzijiet medji applikati għandhom 
jintalbu b'żieda mal-kwantitajiet ta' ħalib mhux ipproċessat miġbur. Il-proċedura ta' 
dikjarazzjoni diġà qiegħda fis-seħħ u huwa meħtieġ biss li jiżdied il-ġbir ta' data 
komplementari. L-argument li l-iffissar tal-prezzijiet jista' jdewwem il-ġbir tal-informazzjoni 
dwar il-volumi mhuwiex ammissibbli: l-għan tal-Artikolu 148 huwa preċiżament li jħeġġeġ 
lill-kolletturi jistabbilixxu mill-aktar fis il-prezz tax-xiri permezz ta' kuntratti bil-miktub.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 152 – paragrafu 1a – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(22d) Fl-Artikolu 152(1a), l-ewwel 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

B'deroga mill-Artikolu 101(1) TFUE, 
organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta 
taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tista' 
tippjana l-produzzjoni, tottimizza l-ispejjeż 
tal-produzzjoni, tqiegħed fis-suq u 
tinnegozja kuntratti għall-provvista ta' 
prodotti agrikoli, f'isem il-membri tagħha 
għall-produzzjoni totali kollha tagħhom 
jew għal parti minnha.

Organizzazzjoni tal-produtturi rikonoxxuta 
taħt il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tista' 
tippjana l-produzzjoni, tottimizza l-ispejjeż 
tal-produzzjoni, tikkummerċjalizza u 
tinnegozja kuntratti għall-provvista ta' 
prodotti agrikoli, f'isem il-membri tagħha,
għall-produzzjoni totali kollha tagħhom 
jew għal parti minnha, dment li 
kwalunkwe waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, punt (b)(i) sa 
(vii), ta' dan l-Artikolu, tkun eżerċitata 
ġenwinament, u b'hekk tikkontribwixxi 
għat-twettiq tal-objettivi dikjarati fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

L-attività ta' negozjar kollettiv imsemmija 
fl-ewwel subparagrafu tista' sseħħ: "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet prattiċi u d-deċiżjonijiet li jidħlu fil-kompiti u l-objettivi tal-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi definiti mill-PAK jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni, kif fakkru l-Avukat Ġenerali Wahl u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fil-kawża 
"Indivja". Din hija kwistjoni ta' esklużjoni li tirriżulta mit-twettiq meħtieġ tal-kompiti fdati 
lill-atturi ewlenin fl-OKS mil-leġiżlatur. Ir-referenza għall-Artikolu 101(1) tat-Trattat 
m'għadhiex tagħmel sens.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 152 – paragrafu 1a – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22e) Fl-Artikolu 152(1a), il-punt (a) 
huwa mħassar

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Din il-parti hija mħassra minħabba li hija inkluża fis-subparagrafu 1 tal-Artikolu 152a 
emendat. Dawn l-emendi jiċċaraw l-Artikolu 152(1a).

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 152 – paragrafu 1a – subparagrafu 2 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(22f) Fl-Artikolu 152(1a), it-tieni 
subparagrafu, il-punt (b) huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

b) dment li organizzazzjoni ta' produtturi 
tikkonċentra l-provvista u tqiegħed il-
prodotti tal-membri tagħha fis-suq, 
irrispettivament jekk isirx trasferiment jew 

"b) dment li organizzazzjoni ta' produtturi 
tikkonċentra l-provvista u tikkummerċja l-
prodotti tal-membri tagħha, mingħajr ma 
jsir trasferiment tas-sjieda ta' dawn il-
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le tas-sjieda ta' prodotti agrikoli mill-
produtturi lill-organizzazzjoni tal-
produtturi;

prodotti lill-organizzazzjoni tal-produtturi.
"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

L-attività ta' negozjar kollettiv f'isem u għan-nom tal-bdiewa li huma membri ta' 
organizzazzjoni tikkonċerna biss l-istrutturi mhux kummerċjali mingħajr trasferiment tas-
sjieda. Dan ifisser li organizzazzjonijiet tal-produtturi bħal kooperattivi li jbigħu l-prodotti 
tal-membri tagħhom huma sidien ta' dawn il-prodotti u għalhekk mhumiex affettwati min-
negozjar kollettiv peress li huma jaġixxu bħala entità waħda. Għalhekk ir-referenza għat-
trasferiment tas-sjieda għandha titħassar.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 157 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test fis-seħħ Emenda

(22g) Fl-Artikolu 157(1), il-punt (c) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

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 tagħhom kollha u 
dawk tal-konsumaturi, li jista' jinkludi, 
b'mod partikolari, wieħed mill-objettivi li 
ġejjin: "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali, li ħafna drabi jitmexxew mill-operaturi ekonomiċi 
dominanti tas-settur, għandhom jagħmlu ħilithom biex jiddefendu l-interessi tal-membri 
kollha tagħhom, inklużi dawk tal-atturi l-aktar fraċli ekonomikament jew dawk l-atturi 
involuti fi produzzjonijiet jew attivitajiet aktar marġinali.
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Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22h) Fl-Artikolu 157(1), jiżdied il-punt 
li ġej:

(ca) jikkontribwixxu għal trasparenza 
aħjar tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn 
id-diversi ħoloq fil-katina, b'mod 
partikolari permezz tal-iżvilupp, tal-
implimentazzjoni u tal-monitoraġġ tar-
rispett tal-istandards tekniċi mill-
operaturi tas-settur;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali illum il-ġurnata jistgħu jadottaw regoli dwar il-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti.  Iżda huma jistgħu wkoll jadottaw regoli tekniċi (kontenut 
ta' xaħam, strixxi ta' xaħam (marbling) fil-laħam ...) bil-għan li fil-katina tiġi armonizzata l-
evalwazzjoni tal-karatteristiċi ta' prodott sabiex il-kompetizzjoni tiġix mgħawġa bejn l-
operaturi. Għalhekk, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn l-istandards tekniċi 
għandhom ikunu ggarantita bħala missjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali.

Emenda 51

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

Test fis-seħħ Emenda

(22i) Fl-Artikolu 157(1), il-punt (v) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

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 

"v) mingħajr preġudizzju għall-
Artikoli 148 u 168, it-tfassil ta' forom 
standard ta' kuntratti li jkunu jistgħu 
jinvolvu operatur wieħed jew aktar tas-
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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;

settur, 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; dawn il-forom 
standard ta' kuntratt jista' jkun fihom 
indikaturi rilevanti, indikaturi ekonomiċi 
bbażati fuq il-kosti rilevanti tal-
produzzjoni u fuq l-iżvilupp tagħhom 
filwaqt li jitqiesu l-kategoriji tal-prodotti u 
d-diversi punti ta' bejgħ tagħhom, l-
indikaturi tal-valwazzjoni tal-prodotti, il-
prezzijiet tal-prodotti agrikoli u tal-ikel 
osservati fis-swieq u l-iżvilupp tagħhom, u 
l-kriterji relatati mal-kompożizzjoni, il-
kwalità, it-traċċabbiltà u l-kontenut tal-
ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=MT)

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali jistgħu jassistu fl-ikkuntrattar bejn żewġ atturi jew 
aktar fil-katina tal-provvista (kuntratt tripartitiku) u jistgħu jipprovdu elementi aktar 
dettaljati dwar il-kontenut tal-kuntratti standard kurrenti. Dawn l-arranġamenti jiffaċilitaw l-
ikkuntrattar fi ħdan is-settur jagħmluha possibbli li jinħoloq valur, b'mod partikolari billi 
tittejjeb il-kwalità. Dan jikkontribwixxi wkoll għat-titjib tal-introjtu tal-bdiewa.

Emenda 52

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

Test fis-seħħ Emenda

(22j) Fl-Artikolu 157(1), il-punt (xv) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

xv) l-istabbiliment ta' klawżoli standard ta' 
kondiviżjoni tal-valur fis-sens tal-
Artikolu 172a, inklużi bonuses u telf 

"xv) l-istabbiliment ta' klawżoli standard ta' 
kondiviżjoni tal-valur, inklużi rebħ u telf 
kummerċjali reġistrati fis-suq, bil-għan li 
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kummerċjali, li jiddeterminaw kif kull 
evoluzzjoni tal-prezzijiet rilevanti fuq is-
suq tal-prodotti kkonċernati jew swieq 
komoditarji oħra għandha tiġi allokata 
bejniethom;

jiġi determinat kif kull evoluzzjoni tal-
prezzijiet rilevanti fuq is-suq tal-prodotti 
kkonċernati jew swieq komoditarji oħra 
għandha tiġi allokata bejn l-atturi tal-
katina tal-provvista; "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=MT)

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet professjonali jista' jaqdu rwol fil-qafas tat-tqassim aħjar tal-valur fil-
katina tal-provvista. Madankollu, l-OKS tippermetti li jiġu adottati klawżoli dwar il-
kondiviżjoni tal-valur bejn il-bidwi u l-ewwel xerrej tiegħu biss. L-inċertezza tax-xerrej dwar 
jekk ikunx jista' jgħaddi l-impenji tiegħu lix-xerrej tiegħu hija diżinċentiv għall-
valorizzazzjoni tal-prodotti fi ħdan il-ktajjen (speċjalment dawk twal) u għal valorizzazzjoni 
mill-ġdid tal-prezzijiet għall-produtturi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22k (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 164 – paragrafu 4 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

(5k) fl-Artikolu 164(1), il-punt (c) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

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

"c) tfassil ta' kuntratti u klawżoli standard 
li b'mod partikolari ta' kondiviżjoni tal-
valur, jkunu kompatibbli mar-regoli tal-
Unjoni; "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&from=MT)

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jkunu jistgħu jitolbu 
l-estensjoni tal-klawżoli standard tad-distribuzzjoni tal-valur, sabiex tiġi żgurata trasparenza 
akbar fir-relazzjonijiet kuntrattwali fi ħdan is-setturi, sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-
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bdiewa billi jkunu jistgħu jibbenefikaw b'mod aktar sistematiku minn distribuzzjoni aħjar tal-
valur miżjud u b'hekk jittejjeb id-dħul tagħhom.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -22l (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 164 – paragrafu 4 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22l) Fl-Artikolu 164(4), jiżdied il-punt 
li ġej:

(na) l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ ta' standards tekniċi li 
jippermettu li ssir valutazzjoni preċiża tal-
karatteristiċi tal-prodott;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali jistgħu jadottaw regoli tekniċi (kontenut ta' xaħam, 
strixxi ta' xaħam (marbling) fil-laħam ...) bil-għan li fil-katina tiġi armonizzata l-evalwazzjoni 
tal-karatteristiċi ta' prodott sabiex jiġi evitat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi. 
Għalhekk, mhux biss għandhom jiġu ggarantiti l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn l-
istandards tekniċi iżda għandu jkun possibbli wkoll li jiġu estiżi għal dawk li mhumiex 
membri.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -22m (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 166a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22m) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 166a

Regolamentazzjoni tal-provvista għall-
prodotti għajr il-ġobniet, l-inbid u l-perżut 
li jibbenefikaw minn denominazzjoni ta' 
oriġini protetta jew minn indikazzjoni 
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ġeografika protetta u tal-prodotti 
nazzjonali li jkollhom marka tal-kwalità

1. Fuq talba ta' organizzazzjoni tal-
produtturi rikonoxxuta skont l-
Artikolu 152(3), ta' organizzazzjoni 
interprofessjonali rikonoxxuta skont l-
Artikolu 157(3), jew ta' grupp ta' 
operaturi msemmi fl-Artikolu 3(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1151/2012, l-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu, għal perjodu 
ta' żmien determinat, regoli vinkolanti 
għar-regolamentazzjoni tal-provvista tal-
prodotti tagħhom li jibbenefikaw minn 
denominazzjoni ta' oriġini protetta jew 
minn indikazzjoni ġeografika protetta 
skont l-Artikolu 5(1) u (2) tar-Regolament 
(UE) Nru 1151/2012, jew tal-prodott 
tagħhom li jaqa' taħt skema tal-kwalità 
nazzjonali.

2. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu għandhom ikunu soġġetti 
għall-eżistenza ta' ftehim minn qabel bejn 
il-partijiet fiż-żona ġeografika msemmija 
fl-Artikolu 7(1), punt (c), tar-Regolament 
(UE) Nru 1151/2012. Tali ftehim għandu 
jiġi konkluż bejn tal-anqas żewġ terzi tal-
produtturi jew ir-rappreżentanti tagħhom 
li jirrappreżentaw tal-anqas żewġ terzi tal-
produzzjoni tal-prodott ikkonċernat u, 
fejn xieraq, tal-anqas żewġ terzi tal-
produtturi u tal-produzzjoni tal-prodott 
ikkonċernat fiż-żona ġeografika 
msemmija fl-Artikolu 7(1), punt (c), tar-
Regolament (UE) Nru 1151/2012. L-istess 
proporzjonijiet japplikaw fir-rigward tan-
numru ta' produtturi u fir-rigward tal-
produzzjoni għall-prodotti taħt skemi tal-
kwalità nazzjonali.

3. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1:

a) għandhom ikopru biss ir-
regolamentazzjoni tal-provvista tal-
prodott ikkonċernat u għandu jkollhom l-
għan li jadattaw il-provvista għad-
domanda tal-prodott ikkonċernat;

b) għandu jkollhom effett biss fuq il-
prodott ikkonċernat;
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c) jistgħu jkunu vinkolanti għal mhux 
aktar minn tliet snin u jistgħu jiġġeddu 
wara dan il-perijodu, wara li tkun saret 
talba ġdida, kif imsemmi fil-paragrafu 1;

d) ma għandhomx jikkawżaw ħsara lill-
kummerċ ta' prodotti differenti minn 
dawk ikkonċernati mir-regoli;

e) ma għandhom ikunu relatati mal-ebda 
transazzjoni wara l-ewwel 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott 
ikkonċernat;

f) ma għandhomx jippermettu li jsir 
iffissar tal-prezzijiet, inkluż fejn prezzijiet 
ikunu ffissati bħala gwida jew 
rakkomandazzjoni;

g) għandhom jagħmlu disponibbli l-
proporzjon eċċessiv tal-prodott 
ikkonċernat li xort'oħra kien ikun 
disponibbli;

h) ma għandhomx joħolqu 
diskriminazzjoni, jikkostitwixxu ostaklu 
għal membri ġodda fis-suq, jew iwasslu 
biex il- produtturi żgħar jiġu affettwati 
b'mod negattiv;

i) għandhom jikkontribwixxu biex tiġi 
preservata il-kwalità (inkluż mil-lat tas-
saħħa) u/jew għall-iżvilupp tal-prodott 
ikkonċernat.

4. Ir-regoli msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu ppublikati 
f'pubblikazzjoni uffiċjali tal-Istat Membru 
kkonċernat.

5. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli sabiex jiżguraw li jkun hemm 
konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-paragrafu 4, u, jekk l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jinnutaw li dawn il-
kundizzjonijiet ma jkunux ġew osservati, 
għandhom jirrevokaw ir-regoli msemmija 
fil-paragrafu 1.

6. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw immedjatament lill-
Kummissjoni dwar ir-regoli msemmija fil-
paragrafu 1 li jkunu adottaw. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 
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Membri l-oħra dwar kwalunkwe notifika 
ta' tali regoli.

7. Fi kwalunkwe żmien, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jesiġu li Stat Membru jirrevoka r-regoli li 
huwa jkun stabbilixxa skont il-
paragrafu 1 jekk il-Kummissjoni ssib li 
dawn ir-regoli ma jkunux konformi mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 3, 
jimpedixxu l-kompetizzjoni jew joħolqu 
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni f'parti 
sostanzjali mis-suq intern, jew 
jipperikolaw il-kummerċ ħieles jew l-ilħuq 
tal-objettivi tal-Artikolu 39tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi 
applikata l-proċedura prevista fl-
Artikolu 229(2) jew (3) ta' dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi għall-prodotti kollha li jibbenefikaw minn denominazzjoni tal-oriġini 
protetta jew minn indikazzjoni ġeografika protetta, il-possibbiltà li minnha jgawdu llum il-
ġobniet, l-inbid u l-perżut, li l-provvista tiġi ġestita minn organizzazzjoni tal-produtturi 
rikonoxxuta jew minn organizzazzjoni interprofessjonali rikonoxxuta.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22n (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 172a

Test fis-seħħ Emenda

(20n) L-Artikolu 172a huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Artikolu 172a "Artikolu 172a

Kondiviżjoni tal-valur Kondiviżjoni tal-valur

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
klawżola speċifika dwar il-kondiviżjoni 
tal-valur fis-settur taz-zokkor, il-bdiewa, 

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
klawżola speċifika dwar il-kondiviżjoni 
tal-valur fis-settur taz-zokkor, il-bdiewa, 
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inklużi assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, u l-
ewwel xerrej tagħhom jistgħu jaqblu dwar 
klawżoli dwar il-kondiviżjoni tal-valur, 
inklużi bonuses u telf tas-suq, li 
jiddeterminaw kif kwalunkwe evoluzzjoni 
tal-prezzijiet rilevanti tas-suq għall-prodotti 
kkonċernati jew swieq komoditarji oħra 
għandha tiġi allokata bejniethom.

inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, u l-
ewwel xerrej tagħhom kif ukoll atturi li 
jinsabu aktar 'l isfel fil-katina ta' valur 
jistgħu jaqblu dwar klawżoli dwar il-
kondiviżjoni tal-valur, inklużi b'mod 
partikolari s-swieq ta' referenza, sabiex 
jiġi ddeterminat kif kwalunkwe 
evoluzzjoni tal-prezzijiet rilevanti tas-suq 
għall-prodotti kkonċernati jew swieq 
komoditarji oħra għandha tiġi allokata 
bejniethom.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tippermetti lill-operaturi jistabbilixxu fil-kuntratt tagħhom klawżoli ta' 
kondiviżjoni tal-valur bejn żewġ atturi jew aktar. It-terminu "rebħ u telf irreġistrati fis-suq" 
huwa speċifiku wisq għas-swieq tal-futuri, li jikkonċernaw biss ftit prodotti.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22o (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 176 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(22o) Fl-Artikolu 176, il-paragrafu 3 
huwa ssostitwit b'dan li ġej:

3.  Il-liċenzji għandhom ikunu validi mal-
Unjoni kollha.

3.  Il-liċenzji għandhom ikunu validi mal-
Unjoni kollha. L-informazzjoni kollha 
dwar l-applikanti, miġbura mill-Istati 
Membri meta jinħarġu ċ-ċertifikati 
għandha tiġi kkomunikata lill-
Kummissjoni kull xahar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-Artikolu 177 jagħti prerogattivi sinifikanti lill-Kummissjoni, ma jidhirx li din qed 
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tużahom b'mod sistematiku. L-informazzjoni se tinġabar darba biss, mingħajr ma tinħoloq 
kumplessità amministrattiva għall-utenti. Il-Kummissjoni se tintalab ukoll tipproponi 
proċeduri li jimmobilizzaw bis-sħiħ it-teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex jitnaqqas il-piż minn fuq l-utenti u jiġi ottimizzat l-użu ta' din l-
informazzjoni.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22p (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 177 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22p) Fl-Artikolu 177(2), il-punt (d) 
huwa mħassar;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt (d) qed jitħassar skont it-tħassir mitlub mill-Kummissjoni tal-Artikolu 189 dwar l-
importazzjonijiet tal-qanneb u taż-żrieragħ tal-qanneb.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22q (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 182 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22q) Fl-Artikolu 182(1), jiżdied il-punt 
li ġej:

(ba) il-volum tal-importazzjonijiet għal 
sena partikolari b'rati preferenzjali 
miftiehma bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi 
fil-kuntest ta' ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles jaqbeż ċertu livell (minn hawn' il 
quddiem imsejjaħ "volum ta' esponiment 
għall-kummerċ").

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi kriterju ġdid għall-applikazzjoni tad-dazju addizzjonali fuq l-
importazzjoni previst fil-Ftehim tad-WTO u li jippermetti li jiġu evitati jew newtralizzati l-
effetti negattivi fuq is-suq tal-Unjoni li jistgħu jirriżultaw mill-importazzjonijiet.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22r (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 182 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(20r) Fl-Artikolu 182(1), it-tieni 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

Il-volum indikattiv għandu jkun ibbażat 
fuq opportunitajiet ta' aċċess għas-suq 
iddefiniti bħala importazzjonijiet espressi 
bħala perċentwali tal-konsum domestiku 
korrispondenti matul it-tliet snin ta' qabel.

Il-volum indikattiv għandu jkun ibbażat 
fuq opportunitajiet ta' aċċess għas-suq 
iddefiniti bħala importazzjonijiet espressi 
bħala perċentwali tal-konsum domestiku 
korrispondenti matul it-tliet snin ta' qabel. 
Huwa għandu jiġi ridefinit b'mod regolari 
biex jittieħed kont tal-iżviluppi tad-daqs 
tas-suq Ewropew. Il-prezz skattatur 
għandu jiġi ridefinit b'mod regolari biex 
jittieħed kont tal-iżvilupp tas-swieq dinjija 
u tal-kosti tal-produzzjoni. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li l-prezzijiet u l-volumi skattaturi notifikati lid-WTO aktar minn 
20 sena ilu jiġu aġġornati fid-dawl tal-bidliet fid-daqs tas-suq (tnaqqis fil-konsum tal-laħam, 
Brexit u t-tranżizzjoni ta' suq ta' 27 Stat Membru). Bħala tfakkira, l-Artikolu 182 jippermetti li 
jiġu prevenuti jew newtralizzati l-effetti negattivi fuq is-suq tal-UE li jistgħu jirriżultaw mill-
importazzjonijiet.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 22s (ġdid)



PR\1167245MT.docx 47/83 PE623.922v01-00

MT

Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 182 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20s) Fl-Artikolu 182(1), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

Il-volum tal-esponiment kummerċjali 
huwa ddeterminat abbażi tal-
importazzjonijiet b'termini preferenzjali 
espressi bħala perċentwali tal-livell totali 
ta' esponiment kummerċjali sostenibbli 
għas-setturi kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi kriterju ġdid għall-applikazzjoni tad-dazju addizzjonali fuq l-
importazzjoni previst fil-Ftehim tad-WTO u li jippermetti li jiġu evitati jew newtralizzati l-
effetti negattivi fuq is-suq tal-Unjoni li jistgħu jirriżultaw mill-importazzjonijiet.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 209 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

(26a) Fl-Artikolu 209(1), it-tielet 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

Dan il-paragrafu ma għandux japplika għal 
ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma 
li jwasslu għal obbligu biex jintalab prezz 
identiku jew li permezz tiegħu tiġi eskluża 
l-kompetizzjoni.

"Dan il-paragrafu ma għandux japplika 
għal ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiki
miftiehma bejn organizzazzjonijiet 
differenti ta' produtturi jew bejn 
assoċjazzjonijiet differenti li jwasslu għal 
obbligu biex jintalab prezz identiku jew li 
permezz tiegħu tiġi eskluża l-
kompetizzjoni. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)
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Ġustifikazzjoni

Il-każistika tal-"Indivja" u l-Omnibus jirrappreżentaw pass importanti 'l quddiem fit-tisħiħ 
tal-piż tal-bdiewa fil-katina tal-provvista permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
tagħhom jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi. Il-projbizzjoni 
fuq klawżola ta' prezz fi ħdan tali organizzazzjonijiet ta' prezzijiet identiċi hija diffiċli li 
tinftiehem u tkun ġustifikata.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 219 – titolu

Test fis-seħħ Emenda

(26b) It-titolu tal-Artikolu 219 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

Miżuri kontra t-tfixkil fis-suq Miżuri kontra t-tfixkil fis-suq u ta' ġestjoni 
ta' tali tfixkil"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Naturalment, il-prevenzjoni hija importanti iżda t-tfixkil fis-suq, ladarba jkun tfaċċa, jeħtieġ 
ukoll li jkun jista' jiġi ġestit .

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 219 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(26c) Fl-Artikolu 219(1), l-ewwel 
subparagrafu huwa ssostitwit b'dan li ġej:

Sabiex issir reazzjoni effiċjenti u effikaċi 
kontra t-theddid ta' tfixkil fis-swieq 
ikkawżat minn żieda jew tnaqqis sinifikanti 

Sabiex issir reazzjoni effiċjenti u effikaċi 
kontra t-theddid ta' tfixkil fis-swieq 
ikkawżat minn żieda jew tnaqqis sinifikanti 
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fil-prezzijiet fi swieq interni u esterni jew 
avvenimenti u ċirkostanzi oħrajn li jfixklu 
jew jheddu li jfixklu s-suq b'mod 
sinifikanti, fejn dik is-sitwazzjoni jew l-
effetti tagħha fuq is-suq x'aktarx ser 
tkompli jew issir agħar, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti 
atti f'konformità mal-Artikolu 227 biex 
jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi 
indirizzata dik is-sitwazzjoni tas-suq, 
filwaqt li jiġi rrispettat kwalunkwe obbligu 
li jirriżulta minn ftehimiet internazzjonali 
konklużi f'konformità mat-TFUE u 
sakemm kwalunkwe miżura oħra 
disponibbli taħt dan ir-Regolament tidher 
li tkun insuffiċjenti.

fil-prezzijiet fi swieq interni u esterni jew 
avvenimenti u ċirkostanzi oħrajn li jfixklu 
jew jheddu li jfixklu s-suq b'mod 
sinifikanti, fejn dik is-sitwazzjoni jew l-
effetti tagħha fuq is-suq x'aktarx ser 
tkompli jew issir agħar, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta ċerti 
atti f'konformità mal-Artikolu 227 biex 
jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi 
indirizzata dik is-sitwazzjoni tas-suq, 
filwaqt li jiġi rrispettat kwalunkwe obbligu 
li jirriżulta minn ftehimiet internazzjonali 
konklużi f'konformità mat-TFUE. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jagħti prerogattivi kbar lill-Kummissjoni biex tintervjeni f'każ ta' kriżi. Dawn 
il-prerogattivi mhumiex dettaljati, huwa "carte blanche". Dan l-artikolu serva bħala bażi 
għall-għajnuna għat-tnaqqis volontarju tal-produzzjoni tal-ħalib fl-2016. Bit-tħassir tat-
tmiem tal-ewwel paragrafu tas-subparagrafu 1 qed titħassar kundizzjoni li mhix definita 
tajjeb li xxekkel li dan l-artikolu jintuża ma' miżuri oħra.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 219 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test fis-seħħ Emenda

(26d) Fl-Artikolu 219(1), ir-raba' 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

Biex jiġi indirizzat it-tfixkil tas-suq jew it-
theddida tiegħu, dawn il-miżuri jistgħu, sa 
fejn u għaż-żmien meħtieġ, jestendu jew 
jimmodifikaw il-kamp ta' applikazzjoni, it-
tul ta' żmien jew aspetti oħra ta' miżuri 
oħra previsti skont dan ir-Regolament, jew 

"Biex jiġi indirizzat it-tfixkil tas-suq jew 
it-theddida tiegħu, dawn il-miżuri jistgħu, 
sa fejn u għaż-żmien meħtieġ, jestendu jew 
jimmodifikaw il-kamp ta' applikazzjoni, it-
tul ta' żmien jew aspetti oħra ta' miżuri 
oħra previsti skont dan ir-Regolament, 
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jipprovdu għal rifużjonijiet tal-
esportazzjoni, jew jissospendu dazji ta' 
importazzjoni għalkollox jew parzjalment, 
inkluż għal ċerti kwantitajiet jew perijodi 
skont il-ħtieġa.

isaħħu l-kontrolli tal-importazzjoni, 
jaġġustaw 'l isfel jew 'il fuq il-dazji ta' 
importazzjoni għalkollox jew parzjalment, 
inkluż għal ċerti kwantitajiet jew perijodi 
skont il-ħtieġa. Huma jistgħu 
jikkonċernaw ukoll l-adattament tal-
iskema tal-prezzijiet tad-dħul għall-frott u 
l-ħaxix billi jinfetħu konsultazzjonijiet 
mal-pajjiżi terzi li jesportaw lejn l-Unjoni.
"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Kummissjoni ħassret l-Artikoli 196 sa 204 dwar is-sussidji għall-esportazzjoni, ir-
referenza tagħhom fl-Artikolu 219 għandha titħassar. Għalhekk, sabiex jinżamm il-bilanċ 
bejn il-miżuri li għandhom jittieħdu fil-każ ta' żbilanċi li jgħollu jew li jbaxxu l-prezzijiet 
interni, għandha ssir referenza għall-possibbiltà li d-dazji jiġu aġġustati 'l fuq jew 'l isfel u 
mhux biss li jiġu sospiżi, u mbagħad għandhom jissaħħu l-kontrolli fuq l-importazzjoni.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 220a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26e) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 220a

Sistema ta' tnaqqis tal-produzzjoni

1. Fil-każ ta' żbilanċi serji fis-suq u fejn 
it-tekniki tal-produzzjoni jippermettu, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 227 
biex tagħti għajnuna lil produtturi f'settur 
speċifiku msemmi fl-Artikolu 1(2) li, tul 
perjodu ta' żmien definit, inaqqsu il-
kunsinni tagħhom meta mqabbel mal-
istess perjodu tas-sena preċedenti.
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2. L-għajnuna għandha tingħata fuq il-
prinċipju ta' applikazzjoni mill-produtturi 
sottomessa fi ħdan l-Istat Membru fejn 
huma stabbiliti l-produtturi, permezz tal-
metodu stabbilit mill-Istat Membru 
kkonċernat.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għat-
tnaqqis jitressqu, f'isem il-produtturi, 
minn organizzazzjonijiet rikonoxxuti jew 
minn kooperattivi stabbiliti skont id-dritt 
nazzjonali. F'dan il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-għajnuna 
tintbagħat bis-sħiħ lill-produtturi li jkunu 
naqqsu l-konsenja tagħhom b'mod 
effettiv.

3. Jekk il-parteċipazzjoni ma tkunx 
biżżejjed biex tibbilanċja mill-ġdid is-suq, 
il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tobbliga lill-produtturi kollha jnaqqsu l-
produzzjoni.

4. Sabiex tiżgura li din l-iskema tiġi 
implimentata b'mod effettiv u korrett, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati sjibt l-Artikolu 227 bil-għan li 
tiffissa:

a) il-volum jew il-kwantità massima totali 
ta' konsenja li għandha titnaqqas fil-livell 
tal-Unjoni fil-qafas tal-iskema ta' tnaqqis;

b) it-tul tal-perjodu ta' tnaqqis u, jekk 
ikun hemm bżonn, l-estensjoni tagħha;

c) l-ammont ta' għajnuna skont il-volum 
jew il-kwantità mnaqqsa u l-arranġamenti 
ta' finanzjament tagħha;

d) il-kriterji sabiex l-applikanti jkunu 
eliġibbli għall-għajnuna u sabiex l-
applikazzjonijiet għall-għajnuna jkunu 
ammissibbli;

e) il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-
implimentazzjoni ta' din l-iskema.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din hija kwistjoni tat-traskrizzjoni fir-Regolament dwar l-OKS tal-għajnuna għat-tnaqqis tal-
produzzjoni tal-ħalib applikata fl-2016 fuq il-bażi tal-Artikolu 219. Dan l-artikolu jagħmilha 
possibbli li dan il-mekkaniżmu jiġi stabbilit fir-Regolament filwaqt li fl-istess ħin ikun 
possibbli li wieħed jgħaddi minn loġika ta' inċentiv għal loġika koerċittiva.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 222

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26f) L-Artikolu 222 huwa mħassar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu huwa kklassifikat bħala artikolu "favur il-kartell". Dan ġie użat darba fl-2016 
fil-kriżi tal-ħalib iżda mingħajr ma ta l-ebda riżultat. Għall-kuntrarju, il-PAK għandha tkun 
il-mezz li bih kemm il-bdiewa kif ukoll il-konsumaturi jiġu protetti mill-abbużi tal-
konċentrazzjoni monopolistika tal-ipproċessar u tad-distribuzzjoni.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 223 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(26g) Fl-Artikolu 223(1), it-tieni 
subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-informazzjoni miksuba tista' tkun 
trasmessa lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-awtoritajiet kompetenti 
ta' pajjiżi terzi, u ssir disponibbli 
għalihom, u tista' ssir pubblika, soġġetta 
għall-protezzjoni ta' data personali u tal-
interess leġittimu ta' impriżi fil-protezzjoni 
tas-sigrieti kummerċjali tagħhom, inklużi l-

"L-informazzjoni miksuba tista' tkun 
trasmessa lill-organizzazzjonijiet 
internazzjonali, lill-Awtorità Ewropea tat-
Titoli u s-Swieq, lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiżi terzi, u ssir 
disponibbli għalihom, u tista' ssir pubblika, 
soġġetta għall-protezzjoni ta' data personali 
u tal-interess leġittimu ta' impriżi fil-
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prezzijiet. protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali 
tagħhom, inklużi l-prezzijiet. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tad-direttivi li jiżguraw ir-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji Ewropej 
timplika l-obbligu għall-Kummissjoni u għall-awtoritajiet nazzjonali li jikkooperaw mal-
awtoritajiet finanzjarji.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 26h (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 223 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26h) Fl-Artikolu 223(3), jiżdied is-
subparagrafu li ġej:

Sabiex jiġi żgurat livell adegwat ta' 
trasparenza tas-suq u b'rispett għall-
kunfidenzjalità tan-negozju, il-
Kummissjoni tista', skont il-proċedura 
msemmija fil-paragrafu 2, tadotta miżuri 
li jimponu li l-atturi tas-swieq li huma 
partikolarment ftit trasparenti jwettqu t-
tranżazzjonijiet tagħhom permezz ta' 
pjattaforma elettronika tal-kummerċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 223 jagħti prerogattivi sinifikanti lill-Kummissjoni biex ittejjeb it-trasparenza fis-
swieq. B'mod simili għad-Direttiva EMIR Nru 648/2012 għas-swieq finanzjarji, ir-regolaturi 
tas-swieq agrikoli se jkollhom il-possibbiltà li jobbligaw li t-tranżazzjonijiet OTC opaki 
jitwettqu permezz ta' pjattaformi elettroniċi tal-kummerċ.
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 225 – paragrafu 1 – punti a sa d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fl-Artikolu 225, il-punti (a) sa (d) 
jitħassru.

(27) Fl-Artikolu 225, il-punti (a), (c) u
(d) huma mħassra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fost l-4 tħassiriet proposti mill-Kummissjoni, aħna nopponu t-tħassir tal-punt (b) dwar l-
iżvilupp tas-sitwazzjoni fis-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 225 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(27a) Fl-Artikolu 225(1), il-punt (b) 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

b) sat-30 ta' Ġunju 2014 u sal-
31 ta' Diċembru 2018 dwar l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni fis-suq tas-settur tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib u b'mod partikolari dwar 
il-funzjonament tal-Artikoli 148 sa 151, l-
Artikolu 152(3) u l-Artikolu 157(3), li 
jivvaluta b'mod partikolari, l-effetti fuq il-
produtturi tal-ħalib u l-produzzjoni tal-
ħalib fir-reġjuni żvantaġġati, b'rabta mal-
objettiv ġenerali li tiġi sostnuta l-
produzzjoni f'tali reġjuni, u li jkopri 
inċentivi potenzjali biex il-bdiewa jkunu 
mħeġġa jidħlu għal ftehimiet ta' 
produzzjoni konġunta flimkien ma' 
kwalunkwe proposta adatta. Ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat bi kwalunkwe 
proposta xierqa.

"b) sa mhux aktar tard mill-31 ta'
Diċembru 2018, il-31 ta' Diċembru 2021 u 
l-31 ta' Diċembru 2024 dwar l-iżvilupp tas-
sitwazzjoni fis-suq tas-settur tal-ħalib u tal-
prodotti tal-ħalib u b'mod partikolari dwar 
il-funzjonament tal-Artikoli 148 sa 151, l-
Artikolu 152(3) u l-Artikolu 157(3), li 
jivvaluta b'mod partikolari, l-effetti fuq il-
produtturi tal-ħalib u l-produzzjoni tal-
ħalib fir-reġjuni żvantaġġati, b'rabta mal-
objettiv ġenerali li tiġi sostnuta l-
produzzjoni f'tali reġjuni, u li jkopri 
inċentivi potenzjali biex il-bdiewa jkunu 
mħeġġa jidħlu għal ftehimiet ta' 
produzzjoni konġunta flimkien ma' 
kwalunkwe proposta adatta; ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn
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kwalunkwe proposta xierqa"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=FR)

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tal-ħruġ mir-reġim tal-kwoti tal-ħalib kienet aktar milli riskjuża. Il-Kummissjoni 
għandha tkompli tagħti rendikont dwar il-mobilizzazzjoni tal-lievi mqiegħda għad-
dispożizzjoni tal-Istati Membri biex tiżgura organizzazzjoni aħjar tal-produtturi, iżda wkoll 
dwar l-azzjonijiet tagħha stess fil-qasam tal-ġestjoni tal-kriżijiet.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 225 - paragrafu 1 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Fl-Artikolu 225, jiżdied il-punt li 
ġej:

(da) sa mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2019, dwar l-istrateġija tal-
Kummissjoni biex tagħmel l-aħjar użu 
mid-dispożizzjonijiet li hemm fir-
Regolament sabiex jiġu prevenuti u ġestiti 
l-kriżijiet tas-swieq agrikoli interni li 
jistgħu jinqalgħu bħala riżultat tal-ħruġ 
tar-Renju Unit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jitlob li l-Kummissjoni tagħmel rapporti dwar suġġetti relatati mal-
applikazzjoni tar-Regolament. Minħabba l-attività baxxa tal-Kummissjoni fl-evalwazzjoni tal-
1 pilastru tal-PAK u fid-dawl tal-Brexit, huwa importanti li l-Kummissjoni tipproponi 
strateġija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet sakemm jiġu stabbiliti x-xenarji ewlenin 
tal-Brexit.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 225 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27c) Fl-Artikolu 225, jiżdied il-punt li 
ġej:

(db) sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2019, fuq id-definizzjoni 
tat-tipi differenti ta' kriżijiet fis-swieq 
agrikoli sabiex jiġi stabbilit il-qafas ta' 
prestazzjoni tal-Kummissjoni għal djalogu 
msaħħaħ mal-Parlament Ewropew u mal-
Kunsill

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Qed jintalab ukoll rapport biex il-Kummissjoni tistabbilixxi punt ta' referenza għall-
karatterizzazzjoni tal-kriżijiet tas-swieq agrikoli; dan ir-rapport se jservi ta' bażi li fuqha jiġi 
stabbilit il-qafas ta' prestazzjoni tal-Kummissjoni u biex din tkun tista' tintervjeni meta jkun 
meħtieġ.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 27d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 225 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27d) Fl-Artikolu 225, jiżdied il-punt li 
ġej:

(dc) sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020, dwar il-
potenzjalitajiet ta' teknoloġiji l-ġodda tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex 
jiġu mmodernizzati r-relazzjonijiet tal-
Kummissjoni mal-awtoritajiet nazzjonali 
u l-intrapriżi, sabiex tiġi żgurata 
trasparenza akbar tas-swieq, b'mod 
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partikolari

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li s-simplifikazzjoni u l-modernizzazzjoni huma l-qofol tar-riforma, il-Kummissjoni 
ma għamlet l-ebda proposta konkreta biex tuża t-teknoloġiji l-ġodda tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni sabiex ittejjeb l-iskambji bejnha, l-Istati Membri u l-intrapriżi, b'mod 
partikolari f'dik li hi trasparenza tas-swieq.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 226a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 226a

Pjan ta' ġestjoni tal-kriżijiet

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjan ta' ġestjoni tal-kriżijiet bil-għan li 
tiġi implimentata l-għajnuna tal-Unjoni 
ffinanzjata mill-FAEG biex tippermetti li 
jintlaħqu l-objettivi tal-PAK definiti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
b'mod partikolari l-objettiv li s-swieq jiġu 
stabbilizzati.

2. Fuq il-bażi tar-rapport li jiddefinixxi t-
tipi differenti ta' kriżijiet previsti fl-
Artikolu 225, punt (c), u abbażi tax-
xogħliet ta' evalwazzjoni mwettaq fuq l-
ewwel pilastru tal-PAK b'mod partikolari, 
il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi 
strateġija ta' intervent għal kull tip ta' 
kriżi. Għandha titwettaq analiżi SWOT ta' 
kull għodda ta' ġestjoni tas-suq definita 
f'dan ir-Regolament sabiex jiġu 
identifikati s-sinerġiji possibbli bejn l-
għodod.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
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setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 227 sabiex tistabbilixxi l-valuri 
fil-mira u intermedjarji kwantitattivi 
għall-kontribuzzjoni tal-għodod ta' dan ir-
Regolament għall-ilħuq tal-objettivi 
spjegati fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
għal pjan ta' ġestjoni tal-kriżijiet mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2020 lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Abbażi 
ta' dan, l-Istati Membri għandhom 
iressqu l-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom 
dwar il-PAK lill-Kummissjoni.

4. Il-pjan ta' ġestjoni tal-kriżijiet għandu 
jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 
sal-31 ta' Diċembru 2027, bi klawżola ta' 
reviżjoni ta' nofs it-terminu fit-
30 ta' Ġunju 2024, fejn il-konsistenza 
ġenerali mal-pjanijiet strateġiċi tal-Istati 
Membri tiġi ottimizzata għal effiċjenza 
akbar fl-użu tal-fondi pubbliċi u għal 
titjib fil-valur miżjud tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 91 u 113 tal-abbozz ta' regolament dwar il-pjanijiet strateġiċi huma miġbura fil-
qosor kif ġej: l-Istati Membri jridu jissottomettu u jiġġustifikaw l-għażliet tagħhom lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-istrateġija tagħha quddiem il-kriżijiet 
sabiex tagħti rendikont lill-Parlament u lill-Kunsill. Il-kjarifika tal-istrateġija tagħha hija 
prekundizzjoni sine qua non biex l-Istati Membri jkunu jistgħu, min-naħa tagħhom, 
jistabbilixxu l-prijoritizzazzjoni tagħhom.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 226b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

Artikolu 126b
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Qafas ta' prestazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
qafas ta' prestazzjoni li jippermetti li 
jingħata rendikont, isir monitoraġġ u li 
ssir evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-pjan 
ta' ġestjoni tal-kriżijiet matul l-
implimentazzjoni tiegħu.

2. Dan il-qafas ta' prestazzjoni għandu 
jinkludi l-elementi li ġejjin:

a) sett ta' indikaturi komuni tal-kuntest, 
il-kisbiet, ir-riżultati u l-impatt li jservu ta' 
bażi għall-monitoraġġ, għall-evalwazzjoni 
u għar-rappurtar annwali dwar il-
prestazzjoni;

b) valuri fil-mira u valuri intermedjarji 
annwali stabbiliti b'rabta mal-objettiv 
speċifiku kkorrispondenti bl-użu ta' 
indikaturi ta' riżultat;

c) il-ġbir, il-ħżin u t-trażmissjoni tad-data;

d) rapporti annwali dwar il-prestazzjoni 
tal-pjan ta' ġestjoni tal-kriżijiet għal kull 
wieħed mill-produzzjonijiet affettwati 
matul is-sena;

e) miżuri ta' riżervi ta' effiċjenza fl-użu 
tal-FAEG b'mod ġenerali.

3. Il-qafas ta' prestazzjoni għandu 
jimmira li:

a) jivvaluta l-impatt, l-effettività, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-PAK;

b) jagħti rendikont lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-
prerogattivi mogħtija lill-Kummissjoni fil-
prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet;

c) jitbiegħdu mil-loġika attwali tal-
konsum baġitarju tal-FAEG;

d) l-iżvilupp loġika ta' tmexxija 
kontroċiklika tas-swieq u tal-introjti 
agrikoli fejn il-Kummissjoni tottimizza l-
użu tal-fondi pubbliċi skont iċ-ċikli 
ekonomiċi, l-inċidenti klimatiċi, it-
tensjonijiet ġeopolitiċi.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 91 u 113 tal-abbozz ta' regolament dwar il-pjanijiet strateġiċi huma miġbura fil-
qosor kif ġej: l-Istati Membri jridu jissottomettu u jiġġustifikaw l-għażliet tagħhom lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-istrateġija tagħha quddiem il-kriżijiet 
sabiex tagħti rendikont lill-Parlament u lill-Kunsill. Kjarifika tal-istrateġija tagħha hija 
prekundizzjoni sine qua non biex l-Istati Membri jkunu jistgħu, min-naħa tagħhom, 
jistabbilixxu l-prijoritizzazzjoni tagħhom.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 28c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Artikolu 227 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(28c) Fl-Artikolu 227, il-paragrafu 2 
huwa ssostitwit b'dan li ġej:

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' 
seba' snin minn tal-20 ta' Diċembru 2013. 
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perijodu ta' seba' snin. Id-delega tas-setgħa 
għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal 
perijodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu.

"2. Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati 
msemmija f'dan ir-Regolament għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' 
seba' snin minn tal-20 ta' Diċembru 2020. 
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perijodu ta' seba' snin. Id-delega tas-setgħa 
għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal 
perijodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perijodu. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Ġustifikazzjoni

Dan huwa aġġornament għall-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss.
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – parti IX – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
punt li ġej:

(2a) "Xama' tan-naħal" tfisser sustanza 
ffurmata biss mit-tnixxija tal-glandoli tax-
xama' tan-naħal minn ħaddiema nisa tal-
ispeċi Apis mellifera u użata fil-
kostruzzjoni tal-bejtiet tan-naħal

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: xama' tan-naħal,

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – parti IX – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
punt li ġej:

(2b) "Ħalib tan-naħal" tfisser sustanza 
naturali li tnixxi mill-glandoli ipofarinġej 
u mandibulari tan-naħal li jitma' tal-
ispeċi Apis Mellifera. Din is-sustanza 
tintuża prinċipalment għat tmigħ tal-larva 
u tal-irġejjen, u huwa prodott frisk, 
naturali u mingħajr trattament. Jista' 
jkun iffiltrat (mingħajr ultrafiltrazzjoni) 
għalkemm ma tiġi miżjuda l-ebda 
sustanza.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: Ħalib tan-naħal

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – parti IX – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29c) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
punt li ġej:

(2c) "Żaftura" tfisser reżina 
esklussivament ta' oriġini naturali u mill-
pjanti, miġbura min-naħal ħaddiema nisa 
tal-ispeċi Apis Mellifera fuq ċerti sorsi ta' 
pjanti, u li magħhom tiżdied it-tnixxija 
tagħhom stess (prinċipalment xama' u 
tnixxija tar-rieq). Din ir-reżina tintuża 
prinċipalment bħala protezzjoni għad-
doqqajs.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: żaftura

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – punt IX – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29d) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
punt li ġej:

(2d) "Gerbub tal-għabra tad-dakra" 
tfisser ħbub akkumulati tal-għabra tad-
dakra miġbur min-naħal ħaddiema nisa 
tal-ispeċi Apis Meliffera, kompattati mis-
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saqajn tagħhom ta' wara bl-għajnuna ta' 
għasel u/jew ta' nektar u bit-tnixxija tan-
naħal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: gerbub tal-għabra tad-dakra

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – punt IX – paragrafu 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29e) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
punt li ġej:

(2e) "għabra tad-dakra tan-naħal" jew 
"ħobż tan-naħal" tfisser ħbub tat-trab 
tad-dakra li jinksew fiċ-ċelloli tax-xehda 
tan-naħal min-naħal u li jgħaddu minn 
trattament naturali li jwassal għall-
preżenza ta' enżimi u mikrobijota 
kommensali. Jintuża minn naħal li jitma' 
biex jitimgħu lill-larva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: Għabra tad-dakra tan-naħal jew ħobż tan-naħal:

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 29f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness II – parti IX – paragrafu 2f (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29f) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
paragrafu li ġej:

(2f) "velenu tan-naħal" tfisser it-tnixxija 
tal-glandola tal-velenu tan-naħla 
ħaddiema li n-naħal jużaw biex 
jiddefendu lilhom infushom kontra l-
attakkanti tad-doqqajs.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Definizzjonijiet tal-prodotti tad-doqqajs: velenu tan-naħal;

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – titolu

Test fis-seħħ Emenda

(31a) It-titolu tal-Parti I huwa sostitwit 
b'dan li ġej:

Laħam ta' annimali tal-ifrat ta' anqas minn 
12-il xahar

"Laħam ta' annimali tal-ifrat u tan-
nagħaġ ta' anqas minn 12-il xahar"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.
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Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – punt II – titolu

Test fis-seħħ Emenda

(31b) Fit-Titolu I, it-titolu tal-punt II 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

II. Klassifikazzjoni ta' annimali tal-ifrat ta' 
anqas minn 12-il xahar fil-biċċerija

"II. Klassifikazzjoni tal-annimali tal-ifrat
u tan-nagħaġ ta' anqas minn 12-il xahar 
fil-biċċerija"

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – punt II – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31c) Fl-Anness II, parti IX, jiżdied il-
paragrafu li ġej:

Malli jinqatlu, in-nagħaġ kollha ta' anqas 
minn 12-il xahar għandhom jiġu 
kklassifikati mill-operaturi, taħt is-
superviżjoni tal-awtorità kompetenti, taħt 
il-kategorija li ġejja:

Kategorija A: karkassi ta' nagħaġ taħt l-
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età ta' tnax-il xahar,

Ittra ta' identifikazzjoni tal-kategorija A.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punt II.1 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(31d) Fl-Anness VII, parti 1, punt II, it-
tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Din il-klassifikazzjoni għandha titwettaq 
abbażi tal-informazzjoni inkluża fil-
passaport li jakkumpanja lill-annimali tal-
ifrat, jew fin-nuqqas ta' dan, abbażi tad-
data inkluża fid-database kompjuterizzata 
prevista fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

"Din il-klassifikazzjoni għandha titwettaq 
abbażi tal-informazzjoni inkluża fil-
passaport li jakkumpanja lill-annimali tal-
ifrat u lin-nagħaġ, jew fin-nuqqas ta' dan, 
abbażi tad-data inkluża fid-database 
kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31e (ġdid)
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Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – punt III – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31e) Fl-Anness VII, parti I, punt III, 
jiżdied il-paragrafu li ġej:

1a. Il-laħam tan-nagħaġ ta' anqas minn 
12-il xahar għandu jġi kkummerċjalizzat 
fl-Istati Membri biss bid-denominazzjoni 
jew denominazzjonijiet li ġejjin, stabbiliti 
għal kull Stat Membru:

Pajjiż ta' kummerċjalizzazzjoni:

Denominazzjonijiet ta' bejgħ li għandhom 
jintużaw ħaruf

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31f (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – punt III – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(31f) Fl-Anness VII, parti I, punt III, 
paragrafu 3, l-ewwel subparagrafu huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

Id-deskrizzjonijiet ta' bejgħ elenkati għall-
kategorija V fil-punt A tat-tabella murija 
fil- paragrafu 1 u kwalunkwe isem ġdid 
derivat minn dawk id-deskrizzjonijiet ta' 
bejgħ għandhom jintużaw biss jekk ir-
rekwiżiti ta' dan l-Anness ikunu ssodisfatti.

"Id-denominazzjonijiet ta' bejgħ elenkati 
għall-kategorija tal-annimali tal-ifrat V u 
l-kategorija tan-nagħaġ A fil-punt A tat-
tabella murija fil- paragrafu 1 u kwalunkwe 
isem ġdid derivat minn dawk id-
denominazzjonijiet ta' bejgħ għandhom 
jintużaw biss jekk ir-rekwiżiti ta' dan l-
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Anness ikunu ssodisfatti.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 31g (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – parti I – punt III – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

(31g) Fl-Anness VII, parti I, punt III, 
paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

B'mod partikolari t-termini "veau", 
"telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", 
"kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", 
"vitela" u "teletina" ma għandhomx 
jintużaw f'denominazzjoni ta' bejgħ jew 
jiġu indikati fuq it-tikketta li titwaħħal għal 
annimali tal-ifrat ta' aktar minn 12-il xahar.

"B'mod partikolari t-termini "veau", 
"telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", 
"kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", 
"vitela" u "teletina" ma għandhomx 
jintużaw f'denominazzjoni ta' bejgħ jew 
jiġu indikati fuq it-tikketta li titwaħħal għal 
annimali tal-ifrat ta' aktar minn 12-il xahar. 
Bl-istess mod, it-terminu ħaruf ma jistax 
jintuża f'denominazzjoni ta' bejgħ jew fuq 
it-tikketta ta' laħam miksub minn nagħaġ 
ta' iktar minn 12-il xahar. "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)
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Ġustifikazzjoni

It-terminu ħaruf mhuwiex armonizzat fil-livell Ewropew. Madankollu, proporzjon sinifikanti 
ta' annimali li għandhom iktar minn 12-il xahar huma mibjugħa fis-suq Ewropew taħt it-
terminu "ħaruf" mingħajr ma jissodisfaw l-aspettattivi tal-konsumatur f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-tarizza b'mod partikolari. F'kuntest ta' tnaqqis fil-konsum tal-laħam tan-
nagħaġ, u f'dak tal-Brexit u tan-negozjar ta' ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand, jidher li 
kwalunkwe denominazzjoni abbużiva tal-laħam tal-ħaruf jeħtieġ li tiġi evitata.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 32
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VII – Parti II – punti 18 u 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fl-Anness VII, parti II, jiżdiedu l-
punti 18 u 19 li ġejjin:

imħassar

‘18) It-terminu "dealkoħolizzat" jista' 
jintuża flimkien mal-isem tal-prodotti tad-
dielja msemmija fil-punti 1 u 4 sa 9, meta 
l-prodott:

a) jinkiseb minn inbid kif definit fil-
punt 1, l-inbid frizzanti kif definit fil-punt 
4, l-inbid frizzanti ta' kwalità kif definit 
fil-punt 5, l-inbejjed frizzanti aromatiċi ta' 
kwalità għolja kif definit fil-punt 6, l-inbid 
frizzanti bil-gass kif definit fil-punt 7, l-
inbid semifrizzanti kif definit fil-punt 8, 
jew minn inbid semifrizzanti bil-gass kif 
definit fil-punt 9;

b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont proċessi 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; et

c) ikollu qawwa alkoħolika totali ta' 
mhux aktar minn 0,5 % tal-volum.

19) It-terminu "parzjalment 
dealkoħolizzat" jista' jintuża flimkien 
mal-isem tal-prodotti tad-dielja msemmija 
fil-punti 1 u 4 sa 9, meta l-prodott:

a) jinkiseb minn inbid kif definit fil-
punt 1, l-inbid frizzanti kif definit fil-punt 
4, l-inbid frizzanti ta' kwalità kif definit 
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fil-punt 5, l-inbejjed frizzanti aromatiċi ta' 
kwalità għolja kif definit fil-punt 6, l-inbid 
frizzanti bil-gass kif definit fil-punt 7, l-
inbid semifrizzanti kif definit fil-punt 8, 
jew minn inbid semifrizzanti bil-gass kif 
definit fil-punt 9;

b) sarlu trattament għad-
dealkoħolizzazzjoni skont proċessi 
speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti I tal-
Anness VIII; u

c) ikollu qawwa alkoħolika totali ta' 
aktar minn 0,5 % tal-volum u wara l-
proċessi speċifikati fit-Taqsima E tal-Parti 
I tal-Anness VIII, il-qawwa alkoħolika 
totali tiegħu titnaqqas b'iktar minn 20 % 
tal-volum meta mqabbel mal-qawwa 
alkoħolika totali inizjali tiegħu."; ’

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' din il-kategorija ġdida ta' inbejjed mingħajr alkoħol ma jikkorrispondix mad-
definizzjoni tal-inbid prevista fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament dwar l-OKS. L-
inbejjed dealkoħolizzati jeħtieġu ż-żieda ta' aromatizzanti li jikkumpensaw għat-telf ta' 
alkoħol tagħhom u huma ekwivalenti għal prodotti industrijali. Dawn il-prodotti abbażi tal-
inbid ma jistgħux jaqgħu taħt ir-regoli tal-OKS iżda aktar taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness VIII – parti I – punt E

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) fil-parti I tal-Anness VIII, qed 
tiżdied it-Taqsima E li ġejja:

imħassar

‘E. Proċessi tad-dealkoħolizzazzjoni

Il-proċessi tad-dealkoħolizzazzjoni li 
ġejjin, kemm jekk użati kull wieħed 
waħdu jew flimkien, għandhom jiġu 
awtorizzati li jnaqqsu parti jew kważi l-
kontenut kollu tal-etanol fi prodotti tad-
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dielja msemmija fil-punti 1 u 4 sa 9 tal-
Parti II tal-Anness VII:

a) evaporazzjoni parzjali bil-vakwu

b) tekniki bil-membrani;

c) id-distillazzjoni.

Il-proċessi tad-dealkoħolizzazzjoni ma 
għandhomx jirriżultaw f'difetti 
organolettiċi tal-prodott tad-dwieli. L-
eliminazzjoni tal-etanol fil-prodott fid-
dwieli ma għandhiex issir flimkien maż-
żieda tal-kontenut taz-zokkor tal-most tal-
għeneb.". ’

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' din il-kategorija ġdida ta' inbejjed mingħajr alkoħol ma jikkorrispondix mad-
definizzjoni tal-inbid prevista fil-Parti II tal-Anness VII tar-Regolament dwar l-OKS. L-
inbejjed dealkoħolizzati jeħtieġu ż-żieda ta' aromatizzanti li jikkumpensaw għat-telf ta' 
alkoħol tagħhom u huma ekwivalenti għal prodotti industrijali. Dawn il-prodotti abbażi tal-
inbid ma jistgħux jaqgħu taħt ir-regoli tal-OKS iżda aktar taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 251/2014 dwar l-inbejjed aromatizzati.

Emenda 93

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-Anness XI huwa mħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kwoti taz-zokkor tneħħiet. Il-Kummissjoni naqset milli tħassar l-Anness XI
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Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness XII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) L-Anness XII huwa mħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kwoti taz-zokkor tneħħiet. Il-Kummissjoni naqset milli tħassar l-Anness XII

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 33c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 1308/2013
Anness XIII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33c) L-Anness XIII huwa mħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kwoti taz-zokkor tneħħiet. Il-Kummissjoni naqset milli tħassar l-Anness XIII

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 1151/2012
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 

b) li l-kwalità jew il-karatteristiċi 
tiegħu huma essenzjalment jew 
esklużivament dovuti għal ambjent 
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ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali 
inerenti tiegħu u fejn relevanti l-fatturi
umani;

ġeografiku partikolari u għall-fatturi 
naturali u umani;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titlob li tinżamm id-definizzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini billi tiġi adattata 
skont l-Ftehim ta’ Lisbona. Il-fatturi umani huma fil-fatt essenzjali fil-karatterizzazzjoni tal-
prodott ta' denominazzjoni ta' oriġini. Barra minn hekk, il-mitigazzjoni tal-fatturi umani 
jkollha konsegwenzi fuq il-protezzjoni tal prodotti fuq livell internazzjonali, fejn avversarji ta' 
spiss jallegaw similaritajiet ta' ambjent naturali u ġeografiċi sabiex itaffu l-partikolaritajiet 
tad-denominazzjonijiet ta' oriġini.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (UE) Nru 1151/2012
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 7, il-
punt (d) jitħassar;

3) fl-Artikolu 7(1), il-punt (d) huwa 
ssostitwit b'dan li ġej:

"d) elementi tat-traċċabbiltà li jippermettu 
evidenza li l-prodott joriġina fiż-żona 
ġeografika ddefinita msemmija fl-
Artikolu 5(1) jew (2); "

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151)

Ġustifikazzjoni

Id-diċitura attwali tal-punt (d) dwar id-definizzjoni taż-żona ġeografika ddefinita li tinsab fl-
ispeċifikazzjonijiet hija ambigwa, u qed jiġi propost li tiġi modifikata ftit billi titqiegħed l-
enfasi fuq it-traċċabbiltà tal-prodott li jkun qed jibbenefika minn xi denominazzjoni ta' oriġini 
protetta jew minn xi indikazzjoni ġeografika protetta.
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Regolament (UE) Nru 1151/2012
Artikolu 15 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 2, is-sentenza 
introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej: 

imħassar

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14, 
il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jestendu l-perjodu 
tranżizzjonali msemmi fil-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu fil-każijiet ġustifikati fejn 
jintwera li:";

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tal-Kummissjoni li ma tiddisponix aktar għal tul ta' żmien massimu għal ċerti 
perjodi tranżizzjonali ddgħajjef il-protezzjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew tal-
indikazzjoni ġeografika protetta. In-nuqqas ta' limiti ta' żmien jista' jwassal għal konfużjoni 
għall-konsumaturi u jiġġenera trattament inġust għall-produtturi.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— fid-dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej: EUR 267 580 000;

— fid-dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej: EUR 278 410 000;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.
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Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Azores u Madeira: 
EUR 102 080 000;

— Azores u Madeira: 
EUR 106 210 000;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— il-Gżejjer Kanarji: 
EUR 257 970 000.

— il-Gżejjer Kanarji: 
EUR 268 420 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— fid-dipartimenti Franċiżi extra- — fid-dipartimenti Franċiżi extra-
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Ewropej: EUR 25 900 000; Ewropej: EUR 26 900 000;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— Azores u Madeira: 
EUR 20 400 000;

— Azores u Madeira: 
EUR 21 200 000;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 228/2013
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— il-Gżejjer Kanarji: 
EUR 69 900 000.

— il-Gżejjer Kanarji: 
EUR 72 700 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.
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Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 229/2013
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Unjoni għandha tiffinanzja l-
miżuri previsti fil-Kapitoli III u IV sa 
ammont massimu ta' EUR 23 000 000.

2. L-Unjoni għandha tiffinanzja l-
miżuri previsti fil-Kapitoli III u IV sa 
ammont massimu ta' EUR 23 930 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 229/2013
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont allokat għall-
finanzjament tal-arranġamenti speċifiċi tal-
provvista msemmi fil-Kapitolu III ma 
għandux ikun ta' aktar minn 
EUR 6 830 000."

3. L-ammont allokat għall-
finanzjament tal-arranġamenti speċifiċi tal-
provvista msemmi fil-Kapitolu III ma 
għandux ikun ta' aktar minn 
EUR 7 110 000."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda titlob li jinżamm kif inhu l-pakkett attwali.

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-inbejjed li jiġu kummerċjalizzati
jew ttikkettati qabel l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti li ma 
jirrispettawx ir-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament jistgħu jiġu 
kkummerċjalizzati sakemm jispiċċaw l-
istokkijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkonċerna l-inbejjed ittikkettati qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament il-ġdid 
u b'mod partikolari l-parti tiegħu li tikkonċerna l-obbligi l-ġodda ta' ttikkettar.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 119, paragrafu 1, punt (ga) u 
l-Artikolu 119, paragrafu 3b, u l-
Artikolu 121, paragrafu 2a, għandhom 
isiru applikabbli minn ... [sentejn wara d-
dħul fis-seħħ tal-att delegat]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar obbligatorju tal-valur ta' enerġija se jidħlu fis-seħħ 
sentejn wara l-adozzjoni tal-att delegat.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 119, paragrafu 1, punt (gb) u 
l-Artikolu 119, paragrafu 3a, huma 
applikabbli fil-... [sentejn wara d-dħul fis-
seħħ tal-att delegat]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar obbligatorju tal-lista tal-ingredjenti se jidħlu fis-seħħ 
sentejn wara l-adozzjoni tal-att delegat.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-abbozz ta' riforma tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) proposta mill-Kummissjoni ma 
tindirizzax l-isfidi b'mod adegwat. Mill-2014 'il hawn, il-kriżi tal-introjtu agrikolu qed tolqot 
il-biċċa l-kbira tal-produzzjoni li qed taffettwa xi ftit aktar it-tiġdid ġenerazzjonali fil-
popolazzjoni tal-biedja. Il-konsumaturi Ewropej qatt ma taw daqstant importanza lill-kontenut 
tal-platt tagħhom u ma jifhmux li l-Unjoni ma tagħtix aktar garanzija lill-kwalità tal-prodotti 
milli tagħti lid-dinjità ta' dawk li jipproduċuhom.

Wasal iż-żmien li jsir rendikont tal-ħrejjef tas-snin 1990 meta l-orjentament tas-suq kien 
mibni taħt il-PAK filwaqt li l-konċentrazzjoni monopolistika ta' agroprovvista, tal-
agroalimentari u tad-distribuzzjoni qatt ma kienet daqshekk b'saħħitha. Fi żmien meta l-
multilateraliżmu qed imajna u qed jagħmel il-wisgħa għal gwerra kummerċjali mingħajr 
preċedent, l-Unjoni għandha tagħti lilha nnifisha awtonomija strateġika u tikseb mill-ġdid l-
attributi tas-sovranità tagħha tal-ikel, inkella in-nuqqas ta' effikaċja tagħha se tkun qed tifrex 
is-sodda ta' dawk li jridu jqajmu dubji dwar il-kostruzzjoni Ewropea.

Mingħajr l-ebda illużjoni dwar il-possibbiltà li n-negozjati jiġu konklużi qabel tmiem il-
mandat, minħabba dewmien biex inbdew u inċertezzi dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li 
jmiss, ir-Rapporteur iddeċieda li jieħu vantaġġ tal-proposta tal-Kummissjoni, li kienet wisq 
insuffiċjenti, sabiex titressaq l-idea tal-bżonn li ssir riforma fundamentali tar-regolament tal-
OKS sabiex isir regolament ġenwin għall-ġestjoni tal-kriżijiet agrikoli.

It-tmiem, propost mill-Kummissjoni, tas-sussidji għall-esportazzjoni huwa meħtieġ fid-dawl 
tal-impenji internazzjonali tagħna. Madankollu, li ma nibqgħux nesportaw l-iżbilanċi tas-suq 
intern tagħna jimplika li verament irid ikollna għad-dispożizzjoni tagħna lievi ta' azzjoni biex 
niġġestixxu l-kriżijiet. L-għodod diġà jinsabu fir-Regolament, peress li r-riforma tal-2013 
ippermettiet li jiġu msaħħa. L-introduzzjoni ta' appoġġ għat-tnaqqis volontarju tal-produzzjoni 
tal-ħalib fl-2016 uriet li dan it-tip ta' għodda huwa effettiv u jista' jġib konsensus fl-Unjoni. 
Madankollu, ir-rispons fil-mobilizzazzjoni tal-għodod fis-servizz ta' tmexxija ġenwina tas-suq 
komuni jrid jittejjeb, u r-reviżjoni proposta mill-Kummissjoni tar-riżerva għall-kriżijiet se 
tikkontribwixxi għal dan. Għar-Rapporteur, mhijiex kwistjoni li jiġu limitati l-prerogattivi tal-
Kummissjoni u li nerġgħu lura għall-iskattar awtomatiku tal-għodod, anzi għall-kuntrarju: il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa billi tkun tista', bħal kull awtorità ta' ġestjoni, tfassal 
strateġija ta' azzjoni f'qafas ta' prestazzjoni li jkun il-bażi ta' djalogu mal-Parlament u mal-
Kunsill.

L-intervent pubbliku (ħażna pubblika) għandu jkompli jipprovdi xibka ta' sikurezza bħala l-
aħħar istanza meta l-prezzijiet huma wisq aktar baxxi mil-livell tagħhom ta' ekwilibriju, iżda 
l-mobilizzazzjoni ta' għodod oħra għandha tippermetti li jiġi evitat il-ħolqien ta' stokkijiet 
kbar wisq. Ir-Rapporteur jipproponi li l-biċċa l-kbira tal-produzzjonijiet eliġibbli għall-
għajnuna għall-ħżin privat għandha tkun tista' wkoll tibbenefika mix-xibka ta' sikurezza 
pubblika. Barra minn hekk, jipproponi kriterju ġdid skattatur tad-dazji addizzjonali fuq l-
importazzjoni sabiex jippermetti l-aġġornament tal-prezzijiet u l-volumi skattaturi li ilhom ma 
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jinbidlu għal aktar minn għoxrin sena.

Sabiex jinbeda t-tfassil tal-istrateġija ta' azzjoni tal-Kummissjoni fil-qasam tal-ġestjoni tal-
kriżi, ir-Rapporteur jitlob li jitfasslu żewġ rapporti: l-ewwel wieħed dwar ir-reazzjonijiet li 
għandhom jingħataw għall-kriżijiet ta' wara l-Brexit; it-tieni wieħed dwar l-identifikazzjoni 
tat-tipi differenti ta' kriżijiet fis-swieq agrikoli. 

Ma jistax ikun li l-PAK kollha tintbagħat lura lill-Istati Membri u lill-pjanijiet strateġiċi 
nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tibqa' l-garanti tal-integrità tas-suq komuni quddiem il-
kriżijiet. Fuq kollox, mingħajr ma jittejbu b'mod sinifikanti l-kundizzjonijiet ta' 
remunerazzjoni tal-bdiewa permezz ta' regolamentazzjoni aħjar tas-swieq biex tassigura lill-
bdiewa fit-tranżizzjoni ambjentali, il-PAK se tkompli tkun ineffettiva fuq il-pjan ambjentali u 
quddiem it-tibdil fil-klima.

Ir-Rapporteur jappoġġja l-orjentament tal-Kummissjoni favur ir-responsabbilizzazzjoni akbar 
tal-Istati Membri u tal-bdiewa, b'mod partikolari permezz tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi aktar b'saħħithom. Iżda dan m'għandux isir askapitu tar-Reġjuni u l-Kummissjoni 
għandha tiddefinixxi r-rwol tagħha fil-ġestjoni pubblika tal-kriżijiet sabiex tinstab 
kumplementarjetà tajba mal-ġestjoni privata tar-riskji assigurata mill-bdiewa u l-
organizzazzjonijiet tagħhom. Soluzzjonijiet tat-tip assikurattiv bħalma huma l-
assigurazzjonijiet u l-fondi mutwi ma jistgħux jieħdu post l-intervent pubbliku għax ma huma 
tal-ebda għajnuna quddiem swieq permanentement depressi  jew li ma jiffunzjonawx tajjeb 
minħabba żbilanċi fis-setgħa ta' negozjar.

Sabiex isir progress fir-responsabbilizzazzjoni tal-atturi ekonomiċi, ir-Rapporteur jipproponi, 
fil-kontinwità tax-xogħol sinifikanti imwettaq mill-Parlament fin-negozjati tar-Regolament 
Omnibus, li jitneħħew l-inċertezzi l-aktar reċenti fir-rigward tal-possibbiltajiet mogħtija lill-
bdiewa li jorganizzaw lilhom infushom aħjar, b'rabta mal-każistika tal-"Indivja". Min-naħa l-
oħra, ir-Rapporteur jitlob li jitħassar l-Artikolu 222, imsejjaħ "favur il-kartell", għax li kartelli 
jiġu awtorizzati, anke b'mod temporanju, jirrimedjaw il-konsegwenzi tad-
deregolamentazzjoni eċċessiva mhijiex ħaġa aċċettabbli.

Ir-Rapporteur jipproponi li d-dispożizzjonijiet dwar il-kontroll tal-offerta, li huma attwalment 
fis-seħħ, jiġu estiżi għall-ġobniet, għall-prieżet u għall-inbid, għall-prodotti kollha 
b'denominazzjoni ta' oriġini protetta u b'indikazzjoni ta' oriġini protetta iżda wkoll għall-
prodotti kollha li jkollhom marka uffiċjali tal-kwalità (marka...) u għal kwalunkwe terminu 
riżervat fakultattiv supplimentari marbut b'mod partikolari mas-saħħa.

Produtturi organizzati aħjar se jkunu jistgħu jipparteċipaw fi qsim aktar ġust tal-valur miżjud 
fi ħdan is-setturi. Il-komplementarjetà bejn il-ġestjoni privata tar-riskju u l-ġestjoni pubblika 
tal-kriżijiet pubbliċi għandha twassal għal funzjonament aħjar tas-swieq u b'hekk biex jiżdied 
is-sehem tal-introjtu tal-azjendi agrikoli mill-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti.

Ir-Rapporteur, għalhekk, jipproponi klawsola ta' reviżjoni ta' nofs it-terminu fit-
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30 ta' Ġunju 2024 biex jittejbu il-koerenza u l-effiċjenza ġenerali tar-regolamenti, tal-pjanijiet 
strateġiċi u tal-OKS. Se tkun kwistjoni ta' kunsiderazzjoni tar-rottot ta' ħruġ mill-għajnuniet 
diżakkoppjati li se jkompli jiġu dejjem aktar ikkritikati mis-sħab tagħna internazzjonali bħal 
fil-każ tal-attakk reċenti mill-Istati Uniti kontra ż-żebbuġ tal-mejda Spanjol. Għll-ġejjieni 
aktar 'il bogħod, dan ikun ifisser li noħorġu mil-loġika tas-silos sabiex jinġiebu koerenti 
bejniethom il-lievi kollha li jippermettu tmexxija antiċiklika tas-swieq u tal-introjtu, inkluż 
programm ta' għajnuna tal-ikel imsaħħaħ b'mod sinifikanti u politika tal-agrokarburanti 
magħmula flessibbli biex is-sigurtà tal-ikel tingħata prijorità fuq l-użu mhux għall-ikel u biex 
isservu ta' lqugħ quddiem l-instabbiltà tas-swieq agrikoli.

Ir-Rapporteur jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni ma fiha l-ebda dispożizzjonijiet dwar il-
bidliet regolatorji introdotti bir-reviżjoni tad-direttivi u r-regolamenti finanzjarji (id-Direttivi 
Barnier), filwaqt li l-materja prima agrikola issa tagħmel parti mill-qafas ta' superviżjoni 
kopert mill-awtoritajiet responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji. L-
Artikolu 25(1) tar-Regolament Nru 596/2014 u l-Artikolu 79(7) tad-Direttiva 65/2014, 
madankollu, isemmu r-Regolament preżenti u jiddisponu għal obbligi ta' kooperazzjoni għall-
Kummissjoni fir-rigward tal-prodotti agrikoli.

Bħala kumpens għal dan id-difett karatteristiku tal-marġinalizzazzjoni tas-servizzi 
responsabbli għall-agrikoltura fi ħdan il-Kummissjoni, ir-Rapporteur jipproponi li ssir 
referenza għal dan l-obbligu ta' kooperazzjoni u li jiżdiedu dispożizzjonijiet li jagħmlu 
awtomatiku t-trasferiment ta' informazzjoni mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, b'mod 
partikolari dik relatata maċ-ċertifikati tal-importazzjoni jew mal-istokkijiet pubbliċi. Hemm 
il-ħtieġa wkoll li l-Artikolu 223 jiġi komplementat billi l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
timponi l-użu ta' pjattaformi elettroniċi tal-kummerċ biex iżżid it-trasparenza tas-swieq mhux 
uffiċjali l-aktar opaki.

B'mod aktar ġenerali, ir-Rapporteur qed jitlob l-abbozzar ta' rapport dwar l-użu ta' teknoloġiji 
ġodda tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u b'mod partikolari t-teknoloġija blockchain, 
biex jittejjeb il-funzjonament tas-swieq u jitnaqqas il-piż amministrattiv. Filwaqt li r-rapport 
tat-Task Force dwar il-funzjonament tas-swieq agrikoli ġibed l-attenzjoni għal dan is-suġġett 
fl-2016, il-Kummissjoni ma għamlet l-ebda proposta f'dan il-qasam għalkemm is-
simplifikazzjoni u l-modernizzazzjoni suppost li huma l-motto.

Ir-Rapporteur jagħmel proposti wkoll biex jiġu estiżi l-prerogattivi tal-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali fil-qasam tat-trasparenza u tal-kwalità. B'konnessjoni mal-proposta tal-
Kummissjoni dwar ir-rispett tal-istandards Komunitarji għall-inbejjed fi tranżitu, ir-
Rapporteur jipproponi li jiżdied in-numru ta' prodotti koperti mir-regoli tal-
kummerċjalizzazzjoni sabiex noqorbu lejn ugwaljanza akbar fit-trattament bejn il-produtturi 
Ewropej u dawk ta' pajjiżi terzi.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-settur tal-vitikultura, ir-Rapporteur jitlob 
li l-iskema tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil tkompli għaddejja lil hinn mill-2030, filwaqt li 
jinżamm l-obbligu ta' evalwazzjoni fl-2023 ħalli l-organizzazzjonijiet professjonali jkunu 
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jistgħu jesprimu l-fehma tagħhom. Ir-Rapporteur jopponi l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi 
emendata d-definizzjoni ta' denominazzjonijiet ta' oriġini protetta billi tallinjaha ma' dik li 
tinsab fil-Ftehim TRIPS u jitlob li tiġi adottata d-definizzjoni tal-Ftehim Internazzjonali ta' 
Lisbona. Ir-Rapporteur japprova l-proposta tal-Kummissjoni li jiġi awtorizzat l-użu ta' 
varjetajiet ġodda ta' għeneb tal-inbid, inkluż għall-inbejjed b'denominazzjoni tal-oriġini.

Ir-Rapporteur iqis li l-inbejjed dealkoħolizzati ma jistgħux jibbenefikaw mill-istess skema 
bħall-inbid peress li ma jikkorrispondux għad-definizzjoni prevista fl-Anness VII, il-Parti II 
tar-Regolament dwar l-OKS. In-nuqqas għalkollox ta' alkoħol irid jiġi kkumpensat biż-żieda 
ta' aromatizzanti artifiċjali, ħaġa li tinvolvu proċess industrijali. Ir-Rapporteur iqis li huwa 
importanti li tiġi ssodisfata d-domanda għat-trasparenza min-naħa tal-konsumaturi. L-
informazzjoni dwar il-kaloriji u l-ingredjenti tal-inbid trid tkun tista' tidher fuq it-tikketta jew, 
għal dak li jirrigwarda l-ingredjenti, anke f'sura dematerjalizzata.
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