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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Matul l-aħħar snin, il-PAK kienet is-suġġett ta' proċess ta' riforma sinifikanti. Din il-fażi 
kienet ta' importanza fundamentali biex jissawwar il-ġejjieni tal-akbar politika Ewropea, iżda 
sfortunatament ma rnexxilhiex tindirizza kif xieraq l-isfidi ewlenin li għandna quddiemna. Il-
PAK għandha tiżgura beni pubbliċi essenzjali għall-komunità tagħna: is-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir sostenibbli, u toffri rispons konkret għall-kriżi ambjentali u klimatika. Biex jiġu 
garantiti dawn l-għanijiet, għandha tappoġġja b'mod adegwat id-dħul tal-bdiewa, u l-livell ta' 
impjieg fis-settur agrikolu, speċjalment f'żoni rurali.

Sabiex tagħmel dan, huwa ta' importanza assoluta li l-PAK iżżomm l-istess livell ta' 
finanzjament fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Wara l-Brexit u emerġenzi globali 
oħra li jeħtieġu appoġġ aktar b'saħħtu mill-baġit tal-UE, nifhem il-ħtieġa li jiġu ffinanzjati 
politiki ġodda, iżda dan ma għandux ikun ta' detriment għall-unika politika komuni 
tradizzjonali tal-UE, li tul għexieren ta' snin ġiet mitluba kompiti ġodda u ta' sfida.

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tintroduċi mudell ġdid, ibbażat fuq disa' għanijiet u 
tqiegħed enfasi fuq l-għanijiet ta' politika relatati mal-ambjent u t-tibdil fil-klima. Nipproponi 
bidla ta' tnejn mid-disa' objettivi, biex isiru aktar konsistenti mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
attwali. Il-proposta tiddefinixxi paradigma ġdida li toffri aktar flessibbiltà lill-Istati Membri 
permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom, u bidla lejn politika aktar ibbażata fuq il-
prestazzjoni.

Iżda anke jekk nilqa' l-kundizzjonalità l-ġdida msaħħa, u l-potenzjal tal-ekoskema 
obbligatorja, li jista' jippremja lil dawk il-bdiewa li jagħtu kontribut konkret lejn l-objettivi 
klimatiċi u ambjentali tal-UE u l-miri nazzjonali, din il-proposta l-ġdida tħalli, fl-opinjoni 
tiegħi, ħafna diskrezzjoni lill-Istati Membri fl-infiq tar-riżorsi u fl-iffissar tal-livell ta' 
ambizzjoni. Dan sfortunatament jista' jwassal għal sitwazzjoni li fiha għandna 27 politika 
agrikola, u b'hekk nitilfu r-"ruħ" komuni tal-PAK. Din hija r-raġuni għaliex għandi l-
intenzjoni li nsaħħaħ l-aspetti komuni tal-proposta, filwaqt li nżid xi elementi mal-att bażiku, 
u nnaqqas id-diskrezzjoni tal-Istati Membri. Naturalment, inqis li ċertu grad ta' flessibbiltà 
huwa pożittiv, u konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda ma għandniex inħallu lill-Istati 
Membri jiffurmaw il-ġejjieni agrikolu billi jieħdu direzzjonijiet differenti, u jittrattaw lill-
bdiewa b'modi kompletament differenti għall-impjiegi u l-attivitajiet identiċi tagħhom.

Barra minn hekk, il-PAK il-ġdida orjentata lejn il-prestazzjoni tirrikjedi qafas b'saħħtu li jkun 
kapaċi jivvaluta u jimmonitorja kif xieraq il-prestazzjoni tal-politika, b'rabta mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti f'kull Stat Membru. F'dan l-eżerċizzju, għandna noqgħodu ferm attenti, 
nevitaw il-lakuni, u b'hekk niggarantixxu responsabbiltà qawwija tal-ispejjeż u r-riżultati. 

Barra minn hekk, il-proposta tipprevedi wkoll ċertu livell ta' flessibbiltà għall-Istati Membri 
għal trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet – sa 15 % tal-pagamenti diretti jistgħu jiġu trasferiti 
għall-allokazzjoni tal-FAEŻR u viċi versa, u perċentwal ogħla jista' jiġi ttrasferit biss mill-
ewwel għat-tieni pilastru għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi ambjentali u klimatiċi. Inqis 
li huwa aktar effiċjenti li jsiru trasferimenti biss mill-ewwel għat-tieni pilastru.

Għandna dejjem inżommu f'moħħna li l-isfida tal-ġejjieni mhux se tkun biss li jiġu prodotti 
ammonti akbar ta' prodotti agrikoli sikuri u ta' kwalità għolja, iżda li l-ikel jiġi prodott b'mod 
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aktar effiċjenti u sostenibbli filwaqt li tiġi żgurata l-kompetittività tal-bdiewa tagħna, u 
għalhekk li jingħatalhom kumpens ekonomiku ġust għas-servizzi ambjentali li jagħtu lill-
komunità. F'din id-direzzjoni, nilqa' l-enfasi fuq iż-żgħażagħ. Nemmen bis-sħiħ li ż-żgħażagħ 
jeħtiġilhom ikunu fiċ-ċentru tal-PAK wara l-2020: mingħajr azzjoni aktar b'saħħitha f'din id-
direzzjoni, l-agrikoltura Ewropea, u mhux biss, ma għandhiex futur.

Fl-aħħar nett, nixtieq nissottolinja li aħna msejħa niddeċiedu fi żmien meta dan il-Parlament 
qed joqrob lejn tmiem il-mandat tiegħu. Sintendi għandna l-intenzjoni li nagħlqu l-ħidma 
leġiżlattiva pendenti li tinkludi din il-biċċa leġiżlazzjoni importanti, minkejja ż-żmien limitat 
disponibbli u n-nuqqas ta' għarfien dwar ir-riżorsi li se jkunu disponibbli għall-PAK fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali l-ġdid, b'kunsiderazzjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa. Mhux 
kompitu faċli li wieħed jiddefinixxi d-dettalji ta' politika bħal din mingħajr ma jkun jaf l-
ammont eżatt tar-riżorsi disponibbli. Għal dawn ir-raġunijiet, jidhirli li huwa xieraq li d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament tiġi posposta għall-2023, sabiex ikun hemm 
tranżizzjoni mingħajr xkiel mill-PAK attwali għall-mudell il-ġdid tal-ġejjieni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Huwa ta' importanza assoluta li l-
PAK iżżomm l-istess livell ta' 
finanzjament fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027, kif għamlet fil-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-mudell ta' implimentazzjoni 
jenħtieġ li ma jwassalx għal sitwazzjoni 
fejn ikollna 27 politika differenti fil-
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qasam agrikolu nazzjonali, u b'hekk 
jipperikola l-ispirtu komuni tal-PAK u 
jinħolqu distorsjonijiet. Jenħtieġ li jħalli 
lill-Istati Membri ċertu grad ta' 
flessibbiltà f'qafas regolatorju komuni 
b'saħħtu.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni 
dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja”, l-
espożizzjoni tas-suq, it-tibdil fil-klima u l-
frekwenza u s-severità ta' avvenimenti 
estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, 
kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, 
jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-
prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq 
l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa 
huma finalment responsabbli għat-tfassil 
tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi 
żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan 
l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu 
jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma 
fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju 
biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex 
jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji 
xierqa għall-investimenti u aċċess għall-
kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment 
tal-għarifen u l-pariri.

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni 
dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja”, l-
espożizzjoni tas-suq, il-ftehimiet 
kummerċjali ma' pajjiżi terzi, it-tibdil fil-
klima u l-frekwenza u s-severità ta' 
avvenimenti estremi tat-temp assoċjati ma' 
dan it-tibdil, kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u 
fitosanitarji, jistgħu jwasslu għal riskji ta' 
volatilità tal-prezzijiet u pressjonijiet 
dejjem akbar fuq l-introjtu. Għalhekk, 
għalkemm il-bdiewa huma finalment 
responsabbli għat-tfassil tal-istrateġiji 
tagħhom fl-azjenda agrikola, jenħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas sod biex tiġi żgurata ġestjoni 
xierqa tar-riskju. Għal dan l-għan, l-Istati 
Membri u l-bdiewa jkunu jistgħu jibbażaw 
ruħhom fuq pjattaforma fil-livell tal-Unjoni 
għall-ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-
kapaċitajiet tagħhom sabiex jipprovdu lill-
bdiewa strumenti finanzjarji xierqa għall-
investimenti u aċċess għall-kapital 
operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-
għarfien u l-pariri.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-
bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-
sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn 
jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri 
bħala pagament li jingħata jew għall-
inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista 
ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew 
bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' 
dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ 
li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-
prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-
PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-
prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni 
msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-
iskemi jistgħu wkoll jinkludu “skemi ta' 
livell ta' dħul” li tista' tkun kundizzjoni 
biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali 
aktar ambizzjużi.

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagamenti diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-
bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-
sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn 
jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri 
bħala pagament li jingħata jew għall-
inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista 
ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew 
bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' 
dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ 
li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-
prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-
PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-
prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni 
msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
permanenti tal-pajsaġġ, u jenħtieġ li l-
biedja organika titħeġġeġ permezz tal-
ekoskemi, fuq il-bażi ta' lista ta' prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-
klima u l-ambjenti stabbiliti mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 39
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u 
jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti 
nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti 
ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li 
jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-
Regolament dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 
serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-
art u mill-forestrija [ir-Regolament 
LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu 
bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu 
jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-
afforestazzjoni tal-art u l-ħolqien u r-
riġenerazzjoni tas-sistemi agroforestali; il-
protezzjoni, ir-restawr u t-titjib tar-riżorsi 
tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-
adattament; l-investimenti biex jiġu 
garantiti u msaħħa l-konservazzjoni u 
reżiljenza tal-foresti, u l-provvista ta' 
servizzi dwar il-klima u l-ekosistema tal-
foresti; u miżuri u investimenti għall-
appoġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-
bijoekonomija.

(39) Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u 
jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti 
nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti 
ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li 
jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-
Regolament dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 
serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-
art u mill-forestrija [ir-Regolament 
LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu 
bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu 
jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inklużi l-
afforestazzjoni tal-art, il-prevenzjoni tan-
nirien, u l-ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-
sistemi agroforestali; il-protezzjoni, ir-
restawr u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-adattament; 
l-investimenti biex jiġu garantiti u msaħħa 
l-konservazzjoni u r-reżiljenza tal-foresti, u 
l-provvista ta' servizzi dwar il-klima u l-
ekosistema tal-foresti; u miżuri u 
investimenti għall-appoġġ tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-bijoekonomija.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Jenħtieġ li l-FAEG ikompli 
jiffinanzja t-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi 
settorjali, filwaqt li l-FAEŻR jenħtieġ li 
jkompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi għall-

(47) Jenħtieġ li l-FAEG ikompli 
jiffinanzja t-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti u t-tipi ta' interventi 
settorjali, filwaqt li l-FAEŻR jenħtieġ li 
jkompli jiffinanzja t-tipi ta' interventi għall-
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iżvilupp rurali kif deskritt f'dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li r-regoli għall-
ġestjoni finanzjarji tal-PAK jiġu stipulati 
b'mod separat għaż-żewġ fondi u għall-
attivitajiet appoġġati minn kull wieħed 
minnhom, filwaqt li jitqies li l-mudell ta' 
implimentazzjoni l-ġdid jagħti aktar 
flessibbiltà u sussidjarjetà biex l-Istati 
Membri jilħqu l-objettivi tagħhom It-tipi ta' 
interventi taħt dan ir-Regolament jenħtieġ 
li jkopru l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021
sal-31 ta' Diċembru 2027.

iżvilupp rurali kif deskritt f'dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li r-regoli għall-
ġestjoni finanzjarji tal-PAK jiġu stipulati 
b'mod separat għaż-żewġ fondi u għall-
attivitajiet appoġġati minn kull wieħed 
minnhom, filwaqt li jitqies li l-mudell ta' 
implimentazzjoni l-ġdid jagħti aktar 
flessibbiltà u sussidjarjetà biex l-Istati 
Membri jilħqu l-objettivi tagħhom. It-tipi 
ta' interventi taħt dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jkopru l-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2023 sal-31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' 
Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u 
għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Il-kompiti tagħha
jenħtieġ li jkunu speċifikati f'dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li l-Awtorità ta' 
Ġestjoni tkun tista' tiddelega parti mill-
kompiti tagħha filwaqt li żżomm ir-
responsabbiltà għall-effiċjenza u l-
korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-
Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, 
Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] 
u r-Regolament (UE) X tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament 
Orizzontali l-ġdid].

(69) Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' 
Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u 
għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Madankollu, meta 
elementi relatati mal-politika ta' żvilupp 
rurali jiġu reġjonalizzati, jenħtieġ li l-
Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li 
jistabbilixxu awtoritajiet reġjonali ta' 
ġestjoni. Il-kompiti tagħhom jenħtieġ li 
jkunu speċifikati f'dan ir-Regolament. 
Jenħtieġ li l-Awtorità ta' Ġestjoni tkun tista' 
tiddelega parti mill-kompiti tagħha filwaqt 
li żżomm ir-responsabbiltà għall-effiċjenza 
u l-korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-
Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, 
Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] 
u r-Regolament (UE) X tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament 
Orizzontali l-ġdid].

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, 
jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi 
garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u 
effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li 
jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-
użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti 
varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-
determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u 
l-verifika tal-kontenut ta' 
tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli 
għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward 
tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà; u l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-
attivazzjoni tal-intitolamenti għall-
pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi; il-
miżuri biex jiġi evitat li l-benefiċjarji tal-
appoġġ akkoppjat għall-introjtu li jbatu 
minn żbilanċi strutturali tas-suq f'settur, 
inkluż id-deċiżjoni li t-tali appoġġ jista' 
jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-
unitajiet ta' produzzjoni li għalihom ingħata 
f'perjodu referenzjarju fl-imgħoddi; ir-
regoli u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet 
għall-iskopijiet tal-pagament speċifiku 
għall-għelejjel għall-qoton u r-regoli għall-
għoti ta' dak il-pagament.

(83) Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, 
jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi 
garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u 
effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li 
jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-
użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti 
varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-
determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u 
l-verifika tal-kontenut ta' 
tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli 
għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward 
tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà; u l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-
attivazzjoni tal-intitolamenti għall-
pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi, li 
jinkludu t-tfassil ta' lista ta' prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-
klima u l-ambjent, il-miżuri biex jiġi evitat 
li l-benefiċjarji tal-appoġġ akkoppjat għall-
introjtu li jbatu minn żbilanċi strutturali 
tas-suq f'settur, inkluż id-deċiżjoni li t-tali 
appoġġ jista' jkompli jitħallas sal-2027 fuq 
il-bażi tal-unitajiet ta' produzzjoni li 
għalihom ingħata f'perjodu referenzjarju fl-
imgħoddi; ir-regoli u l-kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-
varjetajiet għall-iskopijiet tal-pagament 
speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u r-
regoli għall-għoti ta' dak il-pagament.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93) Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali 
u l-kontinwità, id-dispożizzjonijiet speċjali 
għall-Kroazja dwar l-introduzzjoni 
gradwali tal-pagamenti diretti u l-
pagamenti diretti nazzjonali komplementari 
fil-qafas tal-mekkaniżmu ta' introduzzjoni 
gradwali jenħtieġ li jkomplu japplikaw sal-
1 ta' Jannar 2021.

(93) Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali 
u l-kontinwità, id-dispożizzjonijiet speċjali 
għall-Kroazja dwar l-introduzzjoni 
gradwali tal-pagamenti diretti u l-
pagamenti diretti nazzjonali komplementari 
fil-qafas tal-mekkaniżmu ta' introduzzjoni 
gradwali jenħtieġ li jkomplu japplikaw sal-
1 ta' Jannar 2023.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u 
mill-FAEŻR għall-interventi speċifikati fi 
Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-
Istati Membri u approvat mill-
Kummissjoni, li jkopri l-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2021 sal-31 ta' Diċembru 2027.

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u 
mill-FAEŻR għall-interventi speċifikati fi 
Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-
Istati Membri u approvat mill-
Kummissjoni, li jkopri l-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2023 sal-31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew 
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azjenda għal ħames snin jew aktar, li 
tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ 
erbaċeju ieħor b'mod naturali (li jinżergħu 
waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni 
(jinżergħu bl-idejn). Tista' tinkludi 
speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli
u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa 
jew għall-produzzjoni tal-għalf tal-
annimali;

foraġġ erbaċeju ieħor b'mod naturali (li 
jinżergħu waħedhom) jew permezz tal-
kultivazzjoni (jinżergħu bl-idejn) u li ma 
ġietx inkluża fin-newba tal-għelejjel tal-
azjenda għal ħames snin jew aktar kif 
ukoll li ma ġietx maħruta għal ħames 
snin jew aktar. għandha tinkludi speċijiet 
oħra bħal pereżempju arbuxelli u/jew is-
siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa u 
speċijiet oħra bħal arbuxelli u/jew siġar 
għall-produzzjoni tal-għalf tal-annimali, 
dment li l-ħaxix u foraġġ erbaċew ieħor 
jibqgħu predominanti;

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li 
jikkunsidraw bħala bur permanenti:

a) art li tista' tintuża għar-ragħa u li 
tifforma parti minn prattiki lokali 
stabbiliti fejn ħaxix u foraġġ erbaċew 
ieħor huma tradizzjonalment mhux 
predominanti fiż-żoni tar-ragħa; u/jew

b) art li tista' tintuża għar-ragħa fejn il-
ħaxix u foraġġ erbaċew ieħor mhumiex 
predominanti jew huma assenti f'żoni tar-
ragħa;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u 
l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali 
bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(e) jingħata kontribut lill-protezzjoni u 
t-titjib tal-kwalità tal-arja u tal-ilma u jiġi 
promoss użu aktar sostenibbli tal-ilma;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jingħata kontribut lill-protezzjoni 
tal-bijodiversità, jissaħħu s-servizzi tal-
ekosistema u jiġu preservati l-ħabitats u l-
pajsaġġi;

(f) jingħata kontribut lill-protezzjoni u 
lit-titjib tal-ħamrija, tal-bijodiversità, tas-
servizzi tal-ekosistema f'żoni rurali, u lill-
konservazzjoni tal-ħabitats u l-ispeċijiet 
protetti;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 12 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-
art li ma tkunx għadha tintuża għal 
skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm 
f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
fuq il-livell nazzjonali jew reġjonali, l-
istandards minimi għall-benefiċjarji għall-
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-
art f'konformità mal-objettiv ewlieni tal-
istandards kif imsemmi fl-Anness III, billi 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni 
kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-
kundizzjoni klimatika, is-sistemi eżistenti 
tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-
prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-
art li ma tkunx għadha tintuża għal 
skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm 
f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
fuq il-livell nazzjonali jew reġjonali, l-
istandards minimi għall-benefiċjarji għall-
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-
art f'konformità mal-objettiv ewlieni tal-
istandards kif imsemmi fl-Anness III, billi 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni 
kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-
kundizzjoni klimatika, is-sistemi eżistenti 
tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-
prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu wkoll rekwiżiti speċifiċi fir-
rigward tal-konservazzjoni ta' speċijiet u 
ħabitats relatati mal-agrikoltura taħt id-
Direttiva 2009/147/KE u d-
Direttiva 92/43/KEE rispettivament.

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-objettivi ewlenin 
stipulati fl-Anness III, l-Istati Membri 
jistgħu jippreskrivu standards addizzjonali 
minbarra dawk stipulati f'dak l-Anness 
skont dawn l-objettivi ewlenin. 
Madankollu, l-Istati Membri ma 
għandhomx jiddefinixxu standards minimi 
għal objettivi ewlenin għajr l-objettivi 
ewlenin stipulati fl-Anness III.

2. Madankollu, l-Istati Membri ma 
għandhomx jiddefinixxu standards minimi 
għal objettivi ewlenin għajr l-objettivi 
ewlenin stipulati fl-Anness III.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 12 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, inkluż l-istabbiliment tal-
elementi tas-sistema tal-proporzjon ta' bur 
permanenti, is-sena ta' referenza u r-rata 
ta' konverżjoni skont il-KAAT 1 kif 
imsemmi fl-Anness III, il-format u l-
elementi u l-funzjonalitajiet minimi 
addizzjonali tal-Għodda għas-
Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-
Nutrijenti.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, f'każijiet ta' force 
majeure, bħal diżastri naturali, epidemiji 
u mard tal-pjanti.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-iskemi volontarji 
għall-klima u għall-ambjent (“ekoskemi”) 
bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija).

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 28 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-lista ta' prattiki agrikoli li 
huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-
ambjent.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
att delegat skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimenta dan ir-Regolament billi 
tistabbilixxi l-lista ta' prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-klima u għall-ambjent, 
filwaqt li tqis il-kundizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu listi 
nazzjonali ta' prattiki agrikoli li huma ta' 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent billi 
jagħżlu fost dawk definiti mill-
Kummissjoni f'dak l-att delegat.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 43 - paragrafu 1 - parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 42, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 42, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tliet tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli, b'mod partikolari ffokati fuq l-
iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-
imballaġġ ekoloġiku u t-tnaqqis tal-iskart;

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli, b'mod partikolari ffokati fuq l-
iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-
imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart u 
l-monitoraġġ tal-produzzjoni;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) is-servizzi konsultattivi u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari dwar 
it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-
organiżmi ta' ħsara, l-użu sostenibbli tal-
pestiċidi l-adattament u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima;

(o) is-servizzi konsultattivi u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari dwar 
iż-żamma u ż-żieda fil-kwalità ta' prodott, 
it-titjib fil-kundizzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni, it-tekniki 
sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' 
ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi l-
adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima;

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt pa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(pa) azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-
kwalità permezz tal-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(d) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra, 
inkluża l-ispiża tal-ipproċessar tal-irtirar 
mis-suq qabel id-distribuzzjoni;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull objettiv magħżul minn 
fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 51, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Għal kull objettiv magħżul minn 
fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 51, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom żewġ tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin:

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, 
l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) 
għandu jiddefinixxi tip ta' intervent wieħed
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi 
magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi 
ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-
Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla 
tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

2. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, 
l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) 
għandu jiddefinixxi żewġ tipi ta' intervent 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi 
magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi 
ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-
Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla 
tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 57 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu segwiti l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) 
għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta' intervent 
magħżula, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi.

1. Sabiex jiġu segwiti l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) 
għandhom jagħżlu żewġ tipi ta' intervent 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta' intervent 
magħżula, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi.

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-
benessri tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani u reżiljenti għall-
organiżmi ta' ħsara, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji
u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-
benessri tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani u reżiljenti għall-
organiżmi ta' ħsara, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji 
u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra, it-
tnaqqis fl-emissjonijiet u l-effiċjenza 
enerġetika; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1);

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 60 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom żewġ tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew 
aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 40.

(e) l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew 
aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 39.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill-
ġdid tal-fondi mutwi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013;

(a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill-
ġdid tal-fondi mutwi u fondi oħra tal-
ġestjoni tar-riskju mill-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-
Regolament (UE) Nru 1308/2013;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn;

(a) impenji għall-ġestjoni ambjentali u
klimatika;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) impenji oħra;

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti 
obbligatorji;

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw mill-obbligi skont Natura 2000 
u d-Direttivi Qafas dwar l-Ilma;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 65 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
pagamenti biss lill-bdiewa u lil benefiċjarji 
oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji 
ta' ġestjoni li jitqiesu ta' benefiċċju għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1).

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
pagamenti biss lill-bdiewa u lil benefiċjarji 
oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji 
ta' ġestjoni li jitqiesu ta' benefiċċju għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punt (d) tal-Artikolu 6(1) rigward il-
mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-
klima, u punti (e), (f) u (i) ta' dak l-
Artikolu, rigward il-benessri tal-annimali.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 65 - paragrafu 5 - parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu biss 
pagamenti li jkopru l-impenji li:

5. Taħt dan it-tip ta' interventi u għall-
oqsma agrikoli, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu biss pagamenti li jkopru l-
impenji li:

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 65 − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 
l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u lis-
servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, 
l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pagament għal kull ettaru.

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 
l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu pagament 
għal kull ettaru.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Fir-rigward tal-għajnuna għall-
biedja organika skont dan l-Artikolu, il-
pagamenti għandhom isiru lil bdiewa 
ġenwini kif definiti skont punt (d) tal-
Artikolu 4(1).

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 66 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona 
kkonċernata.

3. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha u għall-introjtu 
mitluf relatati mar-restrizzjonijiet naturali 
jew ir-restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-
żona kkonċernata.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 67 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mal-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona 
kkonċernata.

4. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali u għall-introjtu mitluf 
relatati mal-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona 
kkonċernata.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ftehim ta' kontribuzzjoni, kif stabbilit 
fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-
InvestUE], ma jkunx ġie konkluż sal-31 ta' 
Diċembru 2021 għal ammont imsemmi fil-

Meta ftehim ta' kontribuzzjoni, kif stabbilit 
fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-
InvestUE], ma jkunx ġie konkluż sal-31 ta' 
Diċembru 2022 għal ammont imsemmi fil-
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paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jressaq 
talba għal emenda tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK skont l-Artikolu 107, biex juża l-
ammont korrispondenti.

paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jressaq 
talba għal emenda tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK skont l-Artikolu 107, biex juża l-
ammont korrispondenti.

Or. en

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa 15 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 –
2027; jew

(a) sa 15 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2023 –
2027;

Or. en

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa 15 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin 
kalendarji 2021 sa 2026.

(b) l-ebda trasferiment tal-allokazzjoni 
għall-FAEŻR tal-Istat Membru lill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru stabbilita fl-Anness IV ma 
għandu jitħalla jsir.

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal ta' trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jiżdied bi:

Il-perċentwal ta' trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' barra minn hekk jiżdied bi:

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 91 − paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu 
jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2027.

Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu 
jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar 2023 sal-
31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 121 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena sussegwenti sal-2030, din l-
aħħar sena inkluża, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Ir-
rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 

1. Sal-15 ta' Frar 2025 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena sussegwenti sal-2030, din l-
aħħar sena inkluża, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Ir-
rapport sottomess fl-2025 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2023 u 2024. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 
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jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss. jkopri s-sena finanzjarja 2024 biss.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 124 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Abbażi tar-rieżami tal-prestazzjoni 
tas-sena 2026, il-bonus għall-prestazzjoni 
miżmum mill-allokazzjoni ta' Stat Membru 
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 123 
għandu jiġi attribwit lil dan l-Istat Membru 
jekk l-indikaturi tar-riżultati applikati 
għall-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tiegħu jkunu kisbu 
mill-inqas 90 % tal-valur immirat tagħhom 
għas-sena 2025.

1. Abbażi tar-rieżami tal-prestazzjoni 
tas-sena 2026, il-bonus għall-prestazzjoni 
miżmum mill-allokazzjoni ta' Stat Membru 
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 123 
għandu jiġi attribwit lil dan l-Istat Membru 
jekk l-indikaturi tal-impatt applikati għall-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK tiegħu jkunu kisbu mill-inqas 90 % 
tal-valur immirat tagħhom għas-sena 2025.

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 140 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 huwa 
mħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2021.

Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 huwa 
mħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2023.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 140 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għandu jkompli japplika 
għall-operazzjonijiet implimentati skont il-
programmi tal-iżvilupp rurali approvati 
mill-Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
qabel l-1 ta' Jannar 2021.

Madankollu, għandu jkompli japplika 
għall-operazzjonijiet implimentati skont il-
programmi tal-iżvilupp rurali approvati 
mill-Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
qabel l-1 ta' Jannar 2023.

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 3− ringiela 6

Test propost mill-Kummissjoni

Kontribut għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, 
kif ukoll għall-enerġija 
sostenibbli

I.9 Titjib tar-reżiljenza 
tal-azjendi agrikoli: 
Indiċi

R.12 Adattament 
għat-tibdil fil-klima: 
Is-sehem ta' art 
agrikola b'impenji 
biex jittejjeb l-
adattament għall-
klima

I.10 Kontribut għall-
mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima: Tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' 
serra mill-agrikoltura

R.13 Tnaqqis tal-
emissjonijiet fis-settur 
tal-bhejjem: Is-sehem 
ta' unitajiet ta' 
bhejjem li għandhom 
appoġġ biex inaqqsu 
l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' 
serra u/jew l-
ammonijaka, inkluż 
il-ġestjoni tad-demel

I.11 Titjib tas-
sekwestru tal-karbonju: 
Żieda fil-karbonju 
organiku fil-ħamrija

R.14 Il-ħżin tal-
karbonju fil-ħamrija u 
l-bijomassa: Is-sehem 
tal-art agrikola 
b'impenji biex 
tnaqqas l-
emissjonijiet, iżżomm 
u/jew ittejjeb il-ħżin 
tal-karbonju (bur 
permanenti, art 
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agrikola fit-torbiera, 
fil-foresti, eċċ)

I.12 Żieda tal-enerġija 
sostenibbli fl-
agrikoltura: 
Produzzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli mill-
agrikoltura u l-
forestrija

R.15 Enerġija 
ekoloġika mill-
agrikoltura u l-
forestrija: 
Investimenti fil-
kapaċità tal-
produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli, 
inkluż dik b'bażi 
bijoloġika (MW)

R.16 Titjib tal-
effiċjenza fl-enerġija: 
L-iffrankar enerġetiku 
fl-agrikoltura

R 17 Art afforestata: 
L-erja appoġġata 
għall-afforestazzjoni 
u l-ħolqien ta' msaġar, 
inkluż l-
agrosilvikultura

Emenda

Kontribut għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, 
kif ukoll għall-enerġija 
sostenibbli

I.9 Titjib tar-reżiljenza 
tal-azjendi agrikoli: 
Indiċi

R.12 Adattament 
għat-tibdil fil-klima: 
Is-sehem ta' art 
agrikola b'impenji 
biex jittejjeb l-
adattament għall-
klima

I.10 Kontribut għall-
mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima: Tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' 
serra mill-agrikoltura

R.13 Tnaqqis tal-
emissjonijiet fis-settur 
tal-bhejjem: Is-sehem
ta' unitajiet ta' 
bhejjem li għandhom 
appoġġ biex inaqqsu 
l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' 
serra u/jew l-
ammonijaka, inkluż 
il-ġestjoni tad-demel

I.11 Titjib tas-
sekwestru tal-karbonju: 
Żieda fil-karbonju 

R.14 Il-ħżin tal-
karbonju fil-ħamrija u 
l-bijomassa: Is-sehem 
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organiku fil-ħamrija tal-art agrikola 
b'impenji biex 
tnaqqas l-
emissjonijiet, iżżomm 
u/jew ittejjeb il-ħżin 
tal-karbonju (bur 
permanenti, għelejjel 
permanenti, art 
agrikola fit-torbiera, 
fil-foresti, eċċ)

I.12 Żieda tal-
produzzjoni u l-użu
tal-enerġija sostenibbli 
fl-agrikoltura: 
Produzzjoni u użu ta' 
enerġija rinnovabbli.

R.15 Enerġija 
ekoloġika mill-
agrikoltura u l-
forestrija: 
Investimenti fil-
kapaċità tal-
produzzjoni u l-użu
tal-enerġija 
rinnovabbli, inkluż 
dik b'bażi bijoloġika 
(MW)

R.16 Titjib tal-
effiċjenza fl-enerġija: 
L-iffrankar enerġetiku 
fl-agrikoltura

R 17 Art afforestata: 
L-erja appoġġata 
għall-afforestazzjoni 
u l-ħolqien ta' msaġar, 
inkluż l-
agrosilvikultura

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness XI – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regolament XXXX tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti 
minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma.
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Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness XI – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness XII – tabella 1− ringiela 5

Test propost mill-Kummissjoni

Tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll 
għall-enerġija sostenibbli; 

R.14 Il-ħżin tal-karbonju fil-ħamrija u l-
bijomassa: Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-emissjonijiet, 
iżżomm u/jew ittejjeb il-ħżin tal-karbonju 
(bur permanenti, art agrikola fit-torbiera, 
fil-foresti, eċċ) 

Emenda

Tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll 
għall-enerġija sostenibbli;

R.14 Il-ħżin tal-karbonju fil-ħamrija u l-
bijomassa: Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-emissjonijiet, 
iżżomm u/jew ittejjeb il-ħżin tal-karbonju 
(bur permanenti, għelejjel permanenti, art 
agrikola fit-torbiera, fil-foresti, eċċ)

Or. en
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