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Data ta' introduzzjoni għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u 

kaprini * 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2007 dwar il-

proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 21/2004 fir-

rigward tad-data ta' introduzzjoni għall-identifikazzjoni elettronika ta' l-annimali ovini u 

kaprini (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS)) 

 

(Proċedura ta' konsultazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0710), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, li b'konformità miegħu l-Kunsill ikkonsulta 

mal-Parlament (C6-0448/2007), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-

0501/2007), 

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, b'konformità 

ma' l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE; 

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-

Parlament; 

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-

Kummissjoni b'mod sustanzjali; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni. 

 

Test propost mill-Kummissjoni 
 

Emendi mill-Parlament 

 

Emenda 6 

PREMESSA 5 A (ġdida) 

 (5a) Il-Kummissjoni għandha tistħarreġ, 

fil-qafas tal-Verifika tas-Saħħa tar-

Riforma tal-CAP, il-possibilità li l-bdiewa 



jiġu megħjuna biex ilaħħqu ma' l-ispejjeż 

kbar biex jixtru t-tagħmir meħtieġ, billi 

tinħoloq il-possibilità li l-Istati Membri 

jdaħħlu miżuri bħal dawn fil-programmi 

tagħhom għall-iżvilupp rurali. 

Emenda 1 

ARTIKOLU 1, PUNT 1 

Artikolu 9, paragrafu 3, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 21/2004) 

"3. Mid-data li trid tiġi stabbilita skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 13(2), l-

identifikazzjoni elettronika skond il-linji 

gwida msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, u skond id-dispożizzjonijiet 

rilevanti tat-Taqsima A ta' l-Anness, 

għandha tkun obbligatorja għall-annimali 

kollha li twieldu wara din id-data.  Din id-

data: 

"3. Mill-31 ta' Diċembru 2009, 

identifikazzjoni elettronika skond il-linji 

gwida msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu u skond id-dispożizzjonijiet 

rilevanti tat-Taqsima A ta' l-Anness, 

għandha tkun obbligatorja għall-annimali 

kollha li twieldu wara din id-data.  

(a) għandha tiġi stabbilita abbażi tal-

valutazzjoni ta' l-implikazzjonijiet tekniċi, 

ta' l-ispejjeż u ta' l-impatt ġenerali ta' l-użu 

ta' l-identifikazzjoni elettronika; 

 

(b) għandha tiġi stabbilita mhux aktar tard 

minn 12-il xahar qabel id-data li fiha l-użu 

ta' l-identifikazzjoni elettronika jsir 

obbligatorju." 

 

 

Emenda 2 

ARTIKOLU 1, PUNT 2 A (ĠDID) 

Artikolu 9 paragrafu 4 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 21/2004) 

 (2a) Fl-Artikolu 9, għandu jiżdied il-

paragrafu li ġej: 

 "4a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2009 dwar il-

ġustifikazzjoni għal sistemi individwali ta' 

identifikazzjoni elettronika, u sistemi oħra 

ta' traċċabilità għall-kontroll tal-mard u 

dwar kif sistemi bħal dawn għandhom 

mnejn jiġu simplifikati iktar għall-bdiewa u 

għall-awtoritajiet amministrattivi. Ir-

rapport għandu jkun akkumpanjat bi 

proposti leġiżlattivi xierqa." 

 


