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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposti għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) futura jistabbilixxu mudell ġdid tal-
implimentazzjoni għall-PAK ta' wara l-2020. Il-pakkett ta' riforma propost mill-Kummissjoni 
Ewropea jinkludi l-proposta għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ 
tal-PAK (bil-għan li jissostitwixxi r-Regolament Orizzontali (UE) Nru 1306/2013 kurrenti).

Is-Sur Bogovič inħatar mill-Kumitat REGI bħala rapporteur għall-Opinjoni tal-Kumitat REGI 
dwar dan il-fajl. Ir-rapporteur jaqbel mal-kunċett tal-mudell tal-implimentazzjoni propost tal-
PAK, li jirrifletti aktar sussidjarjetà u flessibbiltà għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-
politika, sabiex il-PAK tkun eqreb lejn il-benefiċjarji (fil-maġġoranza tagħhom magħmula 
minn bdiewa). 

Barra minn hekk, ir-rapporteur jilqa' l-kontinwazzjoni tal-istruttura kurrenti ta' finanzjament 
tal-PAK, li hija maqsuma f'żewġ pilastri, jiġifieri l-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 
(FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u jilqa' wkoll l-istabbiltà 
proposta mill-Kummissjoni rigward l-istruttura tal-korpi ta' governanza. 

Madankollu, ir-rapporteur mhuwiex ċert jekk il-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni 
jipprovdix simplifikazzjoni u inqas burokrazija. Probabbilment se jkun hemm diversi elementi 
ta' simplifikazzjoni għall-benefiċjarji tal-PAK, iżda s-simplifikazzjoni mhijiex fiċ-ċert għall-
amministrazzjonijiet reġjonali u nazzjonali, li se jkollhom jimplimentaw politika ġdida 
bbażata fuq il-prestazzjoni. Is-Sur Bogovič jinsab imħasseb ukoll li l-indikaturi tal-
prestazzjoni se jkunu diffiċli biex jiġu definiti u mmonitorjati u r-rwol strateġiku tagħhom 
jista' jitqies aktar bħala għodda ta' kontroll, speċjalment fil-mument tal-approvazzjoni 
annwali tal-prestazzjoni (l-Artikolu 52).  

B'riżultat ta' dan, ir-rapporteur jipproponi, fost aspetti oħra importanti, l-emendi għall-
proposta tal-Kummissjoni li ġejjin:

- peress li l-monitoraġġ tal-prestazzjoni u loġikament l-affidabbiltà tad-data disponibbli 
jistgħu jżidu wkoll il-kumplessità fl-implimentazzjoni tal-PAK u jibdlu r-rwol ta' wħud mill-
korpi ta' governanza, ir-rapporteur iqis li huwa importanti għall-Parlament Ewropew li 
jkollu rwol aktar prominenti fid-diskussjonijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta' ċerti 
dispożizzjonijiet (jiġifieri l-Artikoli 52 u 53);

- sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, ir-rapporteur iqis li ċerti dettalji għandhom ikunu parti 
mill-att bażiku u mhux koperti minn atti ta' implimentazzjoni (l-Artikolu 39);

- il-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni tal-PAK ma jistax jiġi applikat fl-2021, imma pjuttost 
fl-2023 u, għalhekk, huwa meħtieġ perjodu tranżitorju itwal bejn ir-regolamenti tal-PAK 
kurrenti u dawk futuri (l-Artikolu 104);

- il-mewt tal-benefiċjarju, l-inkapaċità professjonali fit-tul tal-benefiċjarju u każijiet 
ġustifikati oħra ddefiniti mill-Istati Membri fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK tagħhom 
għandhom jiġu inklużi fl-eżenzjonijiet f'każijiet ta' forza maġġuri u f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali (l-Artikolu 3);
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- billi l-prinċipju tal-proporzjonalità huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin fir-regolament 
finanzjarju, dan il-prinċipju jeħtieġ li jiġi ppreservat fil-proposti kurrenti – prinċipalment fir-
rabta ma' piżijiet amministrattivi fuq il-bdiewa, l-awtoritajiet kompetenti u l-proċeduri ta' 
akkreditazzjoni (il-Premessa 47, l-Artikolu 9, l-Artikolu 10);

Fl-aħħar nett, is-Sur Bogovič jemmen li huwa essenzjali li jinżammu s-sinerġiji bejn il-
FAEŻR u l-fondi strutturali għall-benefiċċju taż-żoni rurali; il-komplementarjetajiet 
għandhom jiġu żgurati u l-ostakli leġiżlattivi kollha jeħtieġ li jiġu evitati. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 ikkonkludiet li 
jenħtieġ li l-Politika Agrikola Komuni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-PAK") 
tibqa' żżid ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet tal-ġejjieni billi tagħti 
spinta lill-impjiegi, lit-tkabbir u lill-
investiment, billi titħabat kontra t-tibdil fil-
klima u tadatta għalih u billi toħroġ ir-
riċerka u l-innovazzjoni mil-laboratorji u 
tħaddimhom fl-għelieqi u fis-swieq. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-PAK tindirizza t-
tħassib taċ-ċittadini b'rabta mal-
produzzjoni agrikola sostenibbli.

(1) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 ikkonkludiet li 
jenħtieġ li l-Politika Agrikola Komuni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-PAK") 
tibqa' żżid ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet tal-ġejjieni billi tagħti 
spinta lill-impjiegi, lit-tkabbir u lill-
investiment, billi titħabat kontra t-tibdil fil-
klima u tadatta għalih u billi toħroġ ir-
riċerka u l-innovazzjoni mil-laboratorji u 
tħaddimhom fl-għelieqi u fis-swieq. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-PAK tindirizza t-
tħassib taċ-ċittadini b'rabta mal-
produzzjoni agrikola sostenibbli u l-
iżvilupp rurali.

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp rurali bħala parti integrali tal-PAK għandu jiġi inkluż fl-objettivi li jindirizzaw it-
tħassib taċ-ċittadini.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
joqogħdu lura milli jżidu regoli li 
jikkumplikaw l-użu tal-FAEG u tal-
FAEŻR għall-benefiċjarji.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ jiġi previst l-akkreditament 
tal-aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni min-naħa tal-Istati Membri 
u l-istabbiliment ta' proċeduri għall-kisba 
tad-dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni u tar-
rapporti annwali dwar il-prestazzjoni, kif 
ukoll għall-kisba taċ-ċertifikazzjoni tas-
sistemi ta' ġestjoni u ta' monitoraġġ u tas-
sistemi tar-rappurtar u taċ-ċertifikazzjoni 
tal-kontijiet annwali min-naħa ta' korpi 
indipendenti. Barra minn hekk, sabiex tiġi 
żgurata t-trasparenza tas-sistema ta' verifiki 
li jridu jitwettqu fil-livell nazzjonali, b'mod 
partikolari b'rabta mal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni, ta' validazzjoni u ta' 
pagament, u sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv u tal-awditjar tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri f'każijiet 
meta jkun hemm bżonn tiġi akkreditata 
kull aġenzija individwali tal-pagamenti, 
jenħtieġ li l-għadd ta' awtoritajiet u ta' 
korpi li lilhom jiġu ddelegati dawk ir-
responsabbiltajiet ikun limitat filwaqt li 
jitħarsu d-dispożizzjonijiet kostituzzjonali 
ta' kull Stat Membru.

(9) Jeħtieġ jiġi previst l-akkreditament 
tal-aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni min-naħa tal-Istati Membri 
u l-istabbiliment ta' proċeduri għall-kisba 
tad-dikjarazzjonijiet ta' ġestjoni u tar-
rapporti annwali dwar il-prestazzjoni, kif 
ukoll għall-kisba taċ-ċertifikazzjoni tas-
sistemi ta' ġestjoni u ta' monitoraġġ u tas-
sistemi tar-rappurtar u taċ-ċertifikazzjoni 
tal-kontijiet annwali min-naħa ta' korpi 
indipendenti. Il-bdiewa jenħtieġ li jiġu 
offruti kumpens finanzjarju għal 
kwalunkwe pagament tardiv mill-aġenziji 
tal-pagamenti minħabba żbalji 
amministrattivi. Barra minn hekk, sabiex 
tiġi żgurata t-trasparenza tas-sistema ta' 
verifiki li jridu jitwettqu fil-livell 
nazzjonali, b'mod partikolari b'rabta mal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni, ta' 
validazzjoni u ta' pagament, u sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv u tal-
awditjar tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri f'każijiet meta jkun hemm bżonn 
tiġi akkreditata kull aġenzija individwali 
tal-pagamenti, jenħtieġ li l-għadd ta' 
awtoritajiet u ta' korpi li lilhom jiġu 
ddelegati dawk ir-responsabbiltajiet ikun 
limitat filwaqt li jitħarsu d-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali ta' kull Stat Membru.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Meta Stat Membru jakkredita iktar 
minn aġenzija waħda tal-pagamenti, 
jenħtieġ li jaħtar korp pubbliku uniku ta' 
koordinazzjoni biex jiżgura l-konsistenza 
fil-ġestjoni tal-Fondi, biex jipprevedi 
kollegament bejn il-Kummissjoni u d-
diversi aġenziji tal-pagamenti akkreditati u 
biex jiżgura li l-informazzjoni li l-
Kummissjoni titlob dwar il-ħidma ta' 
diversi aġenziji tal-pagamenti tingħata 
minnufih. Jenħtieġ li l-korp ta' 
koordinazzjoni jieħu wkoll azzjoni biex 
isolvi n-nuqqasijiet ta' natura komuni li 
jkunu nstabu fil-livell nazzjonali u 
jikkoordina t-tali azzjonijiet, u li dan 
iżomm lill-Kummissjoni infurmata dwar 
is-segwitu tagħhom.

(10) Meta Stat Membru jakkredita iktar 
minn aġenzija waħda tal-pagamenti, 
jenħtieġ li jaħtar korp pubbliku uniku ta' 
koordinazzjoni biex jiżgura l-konsistenza 
fil-ġestjoni tal-Fondi, biex jipprevedi 
kollegament bejn il-Kummissjoni u d-
diversi aġenziji tal-pagamenti akkreditati u 
biex jiżgura li l-informazzjoni li l-
Kummissjoni titlob dwar il-ħidma ta' 
diversi aġenziji tal-pagamenti tingħata 
minnufih. Jenħtieġ li l-korp ta' 
koordinazzjoni jieħu wkoll azzjoni biex 
isolvi kwalunkwe nuqqas ta' natura 
komuni li jkun instab fil-livell nazzjonali 
jew reġjonali u jikkoordina t-tali 
azzjonijiet, u jenħtieġ li dan iżomm lill-
Kummissjoni infurmata dwar kwalunkwe 
segwitu. Fir-relazzjonijiet tagħhom mal-
bdiewa, l-aġenziji tal-pagamenti jenħtieġ 
li jagħmlu ħilithom biex jissimplifikaw il-
proċeduri.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex ikun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali, 
jenħtieġ li jinżamm il-mekkaniżmu ta' 
dixxiplina finanzjarja li bih il-livell ta' 
appoġġ dirett jiġi aġġustat. Madankollu, 
jenħtieġ li jitneħħa l-limitu ta' EUR 2 000. 
Jenħtieġ li tinżamm riżerva għall-
agrikoltura sabiex is-settur agrikolu jiġi 

(14) Sabiex ikun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali, 
jenħtieġ li jinżamm il-mekkaniżmu ta' 
dixxiplina finanzjarja li bih il-livell ta' 
appoġġ dirett jiġi aġġustat. Madankollu, 
jenħtieġ li jitneħħa l-limitu ta' EUR 2 000. 
Jenħtieġ li tinżamm riżerva għall-
agrikoltura sabiex is-settur agrikolu jiġi 
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appoġġat f'każ ta' żviluppi tas-suq jew 
kriżijiet ewlenin li jolqtu lill-produzzjoni 
jew lid-distribuzzjoni agrikola. L-
Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament (UE, 
Euratom) [ir-Regolament Finanzjarju l-
ġdid] jipprevedi li l-approprjazzjonijiet 
mhux impenjati jistgħu jiġu riportati għas-
sena finanzjarja ta' wara biss. Sabiex tiġi 
ssimplifikata b'mod sinifikanti l-
implimentazzjoni għall-benefiċjarji u għall-
amministrazzjonijiet nazzjonali, jenħtieġ li 
jintuża mekkaniżmu ta' riportament li juża 
kull ammont tar-riżerva għall-kriżijiet fis-
settur agrikolu li se tiġi stabbilita fl-2020 li 
ma jkunx intuża. Għal dan il-għan, hemm 
bżonn ta' deroga mill-Artikolu 12(2)(d) li 
tippermetti li l-approprjazzjonijiet mhux 
impenjati tar-riżerva għall-agrikoltura jiġu 
riportati mingħajr limitu taż-żmien biex 
jiffinanzjaw lil din ir-riżerva fis-sena jew 
fis-snin finanzjarji ta' wara. Barra minn 
hekk, għas-sena finanzjarja tal-2020, 
hemm bżonn ta' deroga oħra minħabba li 
jenħtieġ li l-ammont kollu tar-riżerva li 
ma jkunx intuża u li jkun disponibbli fi 
tmiem l-2020 jiġi riportat għall-2021 għal-
linja korrispondenti tar-riżerva l-ġdida 
għall-agrikoltura mingħajr ma jerġa' 
jiddaħħal fil-linji baġitarji li jkopru l-
interventi fil-forma ta' pagamenti diretti 
fil-kuntest tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

appoġġat f'każ ta' żviluppi tas-suq jew 
kriżijiet ewlenin li jolqtu lill-produzzjoni 
jew lid-distribuzzjoni agrikola.  L-
Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament (UE, 
Euratom) [ir-Regolament Finanzjarju l-
ġdid] jipprevedi li l-approprjazzjonijiet 
mhux impenjati jistgħu jiġu riportati għas-
sena finanzjarja ta' wara biss. Sabiex tiġi 
ssimplifikata b'mod sinifikanti l-
implimentazzjoni għall-benefiċjarji u għall-
amministrazzjonijiet nazzjonali, jenħtieġ li 
jintuża mekkaniżmu ta' riportament li juża 
kull ammont li ma jkunx intuża tar-riżerva 
għall-kriżijiet fis-settur agrikolu li se tiġi 
stabbilita fl-2020. Għal dan il-għan, hemm 
bżonn ta' deroga mill-Artikolu 12(2)(d) li 
tippermetti li l-approprjazzjonijiet mhux 
impenjati tar-riżerva għall-agrikoltura jiġu 
riportati mingħajr limitu taż-żmien biex 
jiffinanzjaw lil din ir-riżerva fis-sena jew 
fis-snin finanzjarji ta' wara. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jiġi evitat li l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u l-bdiewa 
jkollhom piż amministrattiv eċċessiv, 
jenħtieġ li jiġi previst li r-rimborż tal-
ammonti li jkunu ġew riportati mis-sena 
finanzjarja ta' qabel b'rabta mad-dixxiplina 
finanzjarja applikata ma jsirx meta d-
dixxiplina finanzjarja tiġi applikata għal 
sena oħra sussegwenti (is-sena N+1) jew 

(15) Sabiex jiġi evitat li l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u l-bdiewa 
jkollhom piż amministrattiv eċċessiv, u 
sabiex jiġu ssimplifikati kemm jista' jkun 
il-proċeduri, jenħtieġ li jiġi previst li r-
rimborż tal-ammonti li jkunu ġew riportati 
mis-sena finanzjarja ta' qabel b'rabta mad-
dixxiplina finanzjarja applikata ma jsirx 
meta d-dixxiplina finanzjarja tiġi applikata 
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meta l-ammont kollu tal-
approprjazzjonijiet mhux impenjati jkun 
jirrappreżenta inqas minn 0,2 % tal-limitu 
massimu annwali tal-FAEG.

għal sena oħra sussegwenti (is-sena N+1) 
jew meta l-ammont kollu tal-
approprjazzjonijiet mhux impenjati jkun 
jirrappreżenta inqas minn 0,2 % tal-limitu 
massimu annwali tal-FAEG.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Sabiex il-Kummissjoni tingħata l-
mezzi biex, b'mod partikolari, tkun tista' 
tamministra s-swieq agrikoli, tiffaċilita l-
monitoraġġ tan-nefqa agrikola u 
timmonitorja r-riżorsi agrikoli fuq perjodu 
medju taż-żmien u fit-tul, jenħtieġ li jiġi 
previst l-użu tas-sistema 
agrometeoroloġika u l-akkwist tad-data 
mis-satelliti u t-titjib ta' din id-data.

(21) Sabiex il-Kummissjoni tingħata l-
mezzi biex, b'mod partikolari, tkun tista' 
tamministra s-swieq agrikoli, tiffaċilita l-
monitoraġġ tan-nefqa agrikola, tivvaluta u 
tipprovdi għajnuna fil-pront fil-każ ta' 
diżastri naturali u timmonitorja r-riżorsi 
agrikoli fuq perjodu ta' żmien medju u 
twil, jenħtieġ li jiġi previst l-użu tas-
sistema agrometeoroloġika u l-akkwist u t-
titjib tad-data mis-satelliti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Skont l-istruttura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-mudell il-ġdid tal-
implimentazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-
eliġibbiltà tal-pagamenti li l-Istati Membri 
jagħmlu għall-finanzjament tal-Unjoni ma 
tkunx tiddependi iktar fuq il-legalità u r-
regolarità tal-pagamenti lill-benefiċjarji 
individwali. Minflok, għat-tipi ta' interventi 
li jissemmew fir-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], jenħtieġ li l-pagamenti tal-Istati 
Membri jkunu eliġibbli jekk ikun hemm 
output li jikkorrispondi magħhom u jekk 
ikunu konformi mar-rekwiżiti bażiċi tal-
Unjoni applikabbli.

(25) Skont l-istruttura u l-karatteristiċi 
ewlenin tal-mudell il-ġdid tal-
implimentazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-
eliġibbiltà tal-pagamenti li l-Istati Membri 
jagħmlu għall-finanzjament tal-Unjoni ma 
tkunx tiddependi iktar fuq il-legalità u r-
regolarità tal-pagamenti lill-benefiċjarji 
individwali. Minflok, għat-tipi ta' interventi 
li jissemmew fir-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], jenħtieġ li l-pagamenti tal-Istati 
Membri jkunu eliġibbli jekk ikun hemm 
output li jikkorrispondi magħhom u jekk 
ikunu konformi mar-rekwiżiti bażiċi tal-
Unjoni applikabbli. Huwa neċessarju li 
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jiġi enfasizzat li l-mudell il-ġdid tal-
implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li ma 
jneħħix il-ħtieġa li jiġu vverifikati l-
legalità u r-regolarità tan-nefqa.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li l-Istati Membri jibagħtu 
l-kontijiet annwali u rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK lill-Kummissjoni sal-15 ta' Frar tas-
sena N+1. Meta ma jintbagħtux dawn id-
dokumenti u b'hekk il-Kummissjoni ma 
tkunx tista' tapprova l-kontijiet tal-aġenzija 
tal-pagamenti kkonċernata jew ma tkunx 
tista' tiċċekkja l-eliġibbiltà tan-nefqa mal-
outputs irrappurtati, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa tissospendi 
l-pagamenti ta' kull xahar u tinterrompi r-
rimborżi ta' kull tliet xhur sa ma tirċievi d-
dokumenti pendenti.

(28) Jenħtieġ li l-Istati Membri jibagħtu 
l-kontijiet annwali u rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni b'rabta mal-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK lill-Kummissjoni sal-15 ta' April tas-
sena N+1. Meta ma jintbagħtux dawn id-
dokumenti u b'hekk il-Kummissjoni ma 
tkunx tista' tapprova l-kontijiet tal-aġenzija 
tal-pagamenti kkonċernata jew ma tkunx 
tista' tiċċekkja l-eliġibbiltà tan-nefqa mal-
outputs irrappurtati, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa tissospendi 
l-pagamenti ta' kull xahar u tinterrompi r-
rimborżi ta' kull tliet xhur sa ma tirċievi d-
dokumenti pendenti.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' żmien ta' erba' xhur għat-tlestija, iċ-ċertifikazzjoni u l-proċedura tal-Kumitat ta' 
Monitoraġġ tar-rapport dwar il-prestazzjoni jista' jkun diffiċli. Dan se jkun iqsar mill-perjodu 
ta' żmien kurrenti għar-rappurtar taħt il-Pilastru II, u għalhekk il-15 ta' April N+1 huwa 
propost bħala d-data biex jintbagħtu l-kontijiet annwali u l-prestazzjoni annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Jenħtieġ li jinżammu l-elementi 
eżistenti ewlenin tas-sistema integrata u, 

(47) Jenħtieġ li l-elementi eżistenti 
ewlenin tas-sistema integrata u, b'mod 
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b'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet dwar 
sistema għall-identifikazzjoni tal-bċejjeċ 
tar-raba', dwar sistema għall-
applikazzjonijiet ġeospazjali u sistema 
għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq l-
annimali, dwar sistema għall-
identifikazzjoni u għar-reġistrazzjoni tal-
intitolamenti għall-pagamenti, dwar 
sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità tal-
benefiċjarji u dwar sistema ta' kontroll u 
penali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkomplu 
jużaw il-prodotti tad-data jew tal-
informazzjoni pprovduti mill-programm 
Copernicus, minbarra t-teknoloġiji tal-
informazzjoni bħall-GALILEO u l-
EGNOS, sabiex ikun żgurat li fl-Unjoni 
kollha jkun hemm data komprensiva u 
komparabbli biex tkun tista' tiġi 
mmonitorjata l-politika agroambjentali u 
klimatika u biex ikun jista' jissaħħaħ l-użu 
tad-data u tal-informazzjoni ħielsa u 
miftuħa kollha maqbuda mis-satelliti 
Sentinels ta' Copernicus u mis-servizzi ta' 
dan il-programm. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li s-sistema integrata tkun tinkludi 
wkoll sistema ta' monitoraġġ tal-erja.

partikolari, id-dispożizzjonijiet dwar 
sistema għall-identifikazzjoni tal-bċejjeċ 
tar-raba', dwar sistema għall-
applikazzjonijiet ġeospazjali u sistema 
għall-applikazzjonijiet ibbażati fuq l-
annimali, dwar sistema għall-
identifikazzjoni u għar-reġistrazzjoni tal-
intitolamenti għall-pagamenti, dwar 
sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità tal-
benefiċjarji u dwar sistema ta' kontroll u 
penali, jinżammu f'livell xieraq, filwaqt li 
jitqiesu kif xieraq il-proporzjonalità u l-
ħtieġa li ma jintefgħux piżijiet 
amministrattivi mhux xierqa fuq il-bdiewa 
u l-korpi amministrattivi. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jkomplu jużaw il-prodotti 
tad-data jew tal-informazzjoni pprovduti 
mill-programm Copernicus, minbarra t-
teknoloġiji tal-informazzjoni bħall-
GALILEO u l-EGNOS, sabiex ikun żgurat 
li fl-Unjoni kollha jkun hemm data 
komprensiva u komparabbli biex tkun tista' 
tiġi mmonitorjata l-politika agroambjentali 
u klimatika u biex ikun jista' jissaħħaħ l-
użu tad-data u tal-informazzjoni ħielsa u 
miftuħa kollha maqbuda mis-satelliti 
Sentinels ta' Copernicus u mis-servizzi ta' 
dan il-programm. Għal dan il-għan, 
jenħtieġ li s-sistema integrata tkun tinkludi 
wkoll sistema ta' monitoraġġ tal-erja.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-prinċipju tal-proporzjonalità huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin fir-regolament 
finanzjarju, jeħtieġ li dan ir-rwol jiġi ppreservat ukoll fil-proposta HZR. F'dan il-każ rigward 
il-piżijiet amministrattivi fuq il-bdiewa u l-korpi amministrattivi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "sistemi ta' governanza" tfisser il-
korpi ta' governanza li jissemmew fil-
Kapitolu II tat-Titolu II ta' dan ir-

(b) "sistemi ta' governanza" tfisser il-
korpi ta' governanza li jissemmew fil-
Kapitolu II tat-Titolu II ta' dan ir-
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Regolament u r-rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni 
stabbiliti f'dan ir-Regolament u fir-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], fosthom 
is-sistema tar-rappurtar stabbilita għall-
għanijiet tar-rapport annwali dwar il-
prestazzjoni li jissemma fl-Artikolu 121 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK];

Regolament, minbarra l-awtorità 
kompetenti definita fl-Artikolu 9, u r-
rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni stabbiliti f'dan 
ir-Regolament u fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], fosthom is-sistema 
tar-rappurtar stabbilita għall-għanijiet tar-
rapport annwali dwar il-prestazzjoni li 
jissemma fl-Artikolu 121 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK];

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tat-terminu "sistema ta' governanza", li għandu kopertura usa' mis-"sistema 
ta' ġestjoni u kontroll" fil-livell tal-HZR tmur lil hinn mir-rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni. Il-
governanza hija usa' mill-ġestjoni u għalhekk tinkludi, pereżempju, fil-korpi ta' governanza, l-
Awtorità Kompetenti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) diżastru naturali kbir li jolqot 
serjament lill-azjenda;

(a) diżastru naturali li jolqot serjament 
lill-azjenda;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-mewt tal-benefiċjarju;

Ġustifikazzjoni

Il-kliem kurrenti tal-Artikolu 3 ma jinkludix, bħala forza maġġuri, il-mewt tal-benefiċjarju 
jew l-inkapaċità professjonali tiegħu fit-tul, li bħalissa huma rikonoxxuti bħala forza maġġuri 
fir-Regolament 1306/2013. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-lista 
ta' sitwazzjonijiet li se jkunu rikonoxxuti bħala forza maġġuri fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK 
tagħhom approvati mill-Kummissjoni.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) inkapaċità professjonali fit-tul tal-
benefiċjarju.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem kurrenti tal-Artikolu 3 ma jinkludix, bħala forza maġġuri, il-mewt tal-benefiċjarju 
jew l-inkapaċità professjonali tiegħu fit-tul, li bħalissa huma rikonoxxuti bħala forza maġġuri 
fir-Regolament 1306/2013. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-lista 
ta' sitwazzjonijiet li se jkunu rikonoxxuti bħala forza maġġuri fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK 
tagħhom approvati mill-Kummissjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) każijiet iġġustifikati oħra ddefiniti 
mill-Istati Membri fil-pjanijiet strateġiċi 
tal-PAK tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem kurrenti tal-Artikolu 3 ma jinkludix, bħala forza maġġuri, il-mewt tal-benefiċjarju 
jew l-inkapaċità professjonali tiegħu fit-tul, li bħalissa huma rikonoxxuti bħala forza maġġuri 
fir-Regolament 1306/2013. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jestendu l-lista 
ta' sitwazzjonijiet li se jkunu rikonoxxuti bħala forza maġġuri fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK 
tagħhom approvati mill-Kummissjoni.

Emenda 16

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

L-FAEŻR għandu jiġi implimentat 
permezz tal-ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri u l-Unjoni. Huwa għandu 
jiffinanzja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-interventi għall-iżvilupp rurali 
fil-kuntest tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li 
jissemmew fil-Kapitolu 4 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

L-FAEŻR għandu jiġi implimentat 
permezz tal-ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri u l-Unjoni. Huwa għandu 
jiffinanzja l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-interventi għall-iżvilupp rurali 
fil-kuntest tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li 
jissemmew fil-Kapitolu 4 tat-Titolu III u 
għall-azzjonijiet taħt l-Artikolu 112 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

Ġustifikazzjoni

L-FAEŻR għandu jiffinanzja wkoll azzjonijiet relatati mal-għajnuna teknika fuq l-inizjattiva 
tal-Istati Membri.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-ispejjeż indiretti u l-ispejjeż 
diretti tal-persunal tal-komunitajiet rurali 
lokali u ta' atturi lokali simili oħra li 
jimplimentaw l-operazzjonijiet tal-
LEADER, imsejħa żvilupp lokali mmexxi 
mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni (CPR)];

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
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implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Għalissa r-rappurtar huwa previst biss għall-paragrafu (e) ta' dan l-Artikolu (kif dettaljat fl-
Artikolu 44).

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri li 
jkunu responsabbli għall-ġestjoni u għall-
kontroll tan-nefqa msemmija fl-
Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri 
jew tar-reġjuni li jkunu responsabbli għall-
ġestjoni u għall-kontroll tan-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

Ġustifikazzjoni

L-aġenziji tal-pagamenti jistgħu jkunu wkoll fil-livell reġjonali, u għalhekk dan għandu jitqies 
ukoll.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
bħala aġenziji tal-pagamenti lil 
dipartimenti jew korpi li jkollhom 
organizzazzjoni amministrattiva u sistema 
ta' kontroll intern li jkunu jipprovdu 
biżżejjed garanziji li l-pagamenti jkunu 
legali, regolari u kkontabilizzati kif xieraq. 
Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet minimi għall-akkreditament 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent 
intern, mal-attivitajiet ta' kontroll, mal-
informazzjoni u mal-komunikazzjoni u 
mal-monitoraġġ stabbiliti mill-

L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
bħala aġenziji tal-pagamenti lil 
dipartimenti jew korpi li jkollhom 
organizzazzjoni amministrattiva u sistema 
ta' kontroll intern li jkunu jipprovdu 
biżżejjed garanziji li l-pagamenti jkunu 
legali, regolari u kkontabilizzati kif xieraq. 
Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet minimi għall-akkreditament 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent 
intern, mal-attivitajiet ta' kontroll, mal-
informazzjoni u mal-komunikazzjoni u 
mal-monitoraġġ stabbiliti mill-
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Kummissjoni skont l-Artikolu 10(1)(a). Kummissjoni skont l-Artikolu 10(1)(a). 
Qabel tmiem l-2023, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-
tħaddim tas-sistema tal-aġenziji tal-
pagamenti fl-Unjoni akkumpanjat, fejn 
xieraq, minn proposti leġiżlattivi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/… [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid] (minn 
hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/… [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid] (minn 
hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' April tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' żmien ta' erba' xhur jaf ikun qasir wisq għat-tlestija, iċ-ċertifikazzjoni u l-
proċedura tal-Kumitat ta' Monitoraġġ tar-rapport dwar il-prestazzjoni. Għalhekk il-
15 ta' April N+1 huwa propost bħala d-data meta jintbagħtu l-kontijiet annwali u l-
prestazzjoni annwali, kif ukoll id-dikjarazzjoni ta' ġestjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod eċċezzjonali, il-Kummissjoni tista' 
testendi l-iskadenza tal-15 ta' Frar 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu sal-
1 ta' Marzu meta l-Istat Membru 
kkonċernat jitlob dan, kif previst fit-tieni 

B'mod eċċezzjonali, il-Kummissjoni tista' 
testendi l-iskadenza tal-15 ta' April 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu sal-
1 ta' Ġunju meta l-Istat Membru 
kkonċernat jitlob dan, kif previst fit-tieni 
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subparagrafu tal-Artikolu 63(7) tar-
Regolament Finanzjarju.

subparagrafu tal-Artikolu 63(7) tar-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għat-twettiq tal-kompiti li huma 
assenjati lill-awtorità kompetenti skont dan 
il-Kapitolu.

(d) għat-twettiq tal-kompiti li huma 
assenjati lill-awtorità kompetenti skont dan 
l-Artikolu, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-prinċipju tal-proporzjonalità huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin fir-regolament 
finanzjarju, jeħtieġ li dan ir-rwol jiġi ppreservat ukoll fil-proposta HZR.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permezz ta' att formali, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi li toħroġ 
akkreditament għall-aġenzija tal-pagamenti 
u għall-korp ta' koordinazzjoni jew li 
tirtirah wara reviżjoni, abbażi ta' eżami tal-
kriterji ta' akkreditament li l-Kummissjoni 
għandha tadotta skont l-Artikolu 10(1)(a). 
L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-
Kummissjoni dwar l-akkreditamenti u l-
irtirar tagħhom mingħajr dewmien.

2. Permezz ta' att formali, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi li toħroġ 
akkreditament għall-aġenzija tal-pagamenti 
u għall-korp ta' koordinazzjoni, jew li 
tirtirah wara reviżjoni, abbażi ta' eżami tal-
kriterji ta' akkreditament li l-Kummissjoni 
għandha tadotta skont l-Artikolu 10(1)(a), 
filwaqt li tqis il-prinċipju tal-
proporzjonalità. L-awtorità kompetenti 
għandha tavża lill-Kummissjoni dwar l-
akkreditamenti u l-irtirar tagħhom 
mingħajr dewmien.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-prinċipju tal-proporzjonalità huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin fir-regolament 
finanzjarju, jeħtieġ li dan ir-rwol jiġi ppreservat ukoll fil-proposta HZR.



AD\1173975MT.docx 17/47 PE629.655v02-00

MT

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċeduri għall-ħruġ, għall-irtirar 
u għar-reviżjoni tal-akkreditament tal-
aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni, kif ukoll il-proċeduri għas-
superviżjoni tal-akkreditament tal-aġenziji 
tal-pagamenti;

(a) il-proċeduri għall-ħruġ, għall-irtirar 
u għar-reviżjoni tal-akkreditament tal-
aġenziji tal-pagamenti u tal-korpi ta' 
koordinazzjoni, kif ukoll il-proċeduri għas-
superviżjoni tal-akkreditament tal-aġenziji 
tal-pagamenti, filwaqt li jitqies il-prinċipju 
tal-proporzjonalità;

Ġustifikazzjoni

Peress li l-prinċipju tal-proporzjonalità huwa wieħed mill-prinċipji ewlenin fir-regolament 
finanzjarju, jeħtieġ li dan ir-rwol jiġi ppreservat ukoll fil-proposta HZR.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri li 
jawtorizzaw aktar minn korp ta' 
ċertifikazzjoni wieħed jistgħu jaħtru wkoll 
korp pubbliku fil-livell nazzjonali, li jiġi 
fdat b'kompiti ta' koordinazzjoni.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-limitu massimu annwali għan-
nefqa tal-FAEG għandu jkun magħmul 
mill-ammonti massimi stabbiliti għalih fir-
Regolament (UE, Euratom) 
[COM(2018)322 final].

1. Il-limitu massimu annwali għan-
nefqa tal-FAEG għandu jkun magħmul 
mill-ammonti massimi stabbiliti għalih fir-
Regolament (UE, Euratom) 
[COM(2018)322 final] li jiffissa l-limiti 
għall-Istati Membri.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jkun hemm limiti li jikkonċernaw il-pagamenti għall-Istati Membri 
sabiex ma jkun hemm l-ebda possibbiltà li dawk l-Istati Membri li jkunu l-ewwel biex 
jużawhom ikollhom aktar.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, b'deroga mill-
Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament 
Finanzjarju, l-ammont kollu tar-riżerva 
għall-kriżijiet li ma jkunx intuża u li jkun 
disponibbli fi tmiem l-2020 għandu jiġi 
riportat għall-2021 mingħajr ma jerġa' 
jiddaħħal fil-linji baġitarji li jkopru l-
azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 5(2)(c) 
u għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-finanzjament tar-riżerva għall-
agrikoltura.

imħassar

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata ta' aġġustament għandha tapplika 
biss għall-pagamenti diretti li jaqbżu l-
EUR 2 000 li jridu jingħataw lill-bdiewa 
fis-sena kalendarja korrispondenti.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-1 ta' Diċembru tas-sena 2. Sal-1 ta' Novembru tas-sena 



AD\1173975MT.docx 19/47 PE629.655v02-00

MT

kalendarja li għaliha tkun tapplika r-rata ta' 
aġġustament, il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni li jadattaw ir-rata 
ta' aġġustament stabbilita skont il-
paragrafu 1 abbażi ta' informazzjoni ġdida. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2).

kalendarja li għaliha tkun tapplika r-rata ta' 
aġġustament, il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni li jadattaw ir-rata 
ta' aġġustament stabbilita skont il-
paragrafu 1 abbażi ta' informazzjoni ġdida. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2).

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament tad-dixxiplina finanzjarja jrid isir kmieni biżżejjed biex il-pagamenti jkunu 
jistgħu jsiru fi żmien xieraq.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-2021: 1 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

(a) fl-2021: 2 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fl-2022: 1 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

(b) fl-2022: 2 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(c) fl-2023: 1 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

(c) fl-2023: 2 % tal-ammont tal-appoġġ 
mill-FAEŻR previst għall-perjodu kollu li 
matulu jdum għaddej il-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-imgħax li joħroġ mill-
prefinanzjament għandu jintuża għall-Pjan 
Strateġiku tal-PAK ikkonċernat u għandu 
jitnaqqas mill-ammont tan-nefqa pubblika 
indikata fid-dikjarazzjoni finali tan-nefqa.

4. L-imgħax li joħroġ mill-
prefinanzjament għandu jintuża għall-Pjan 
Strateġiku tal-PAK jew għall-Programm 
ta' Intervent Reġjonali kkonċernat u 
għandu jitnaqqas mill-ammont tan-nefqa 
pubblika indikata fid-dikjarazzjoni finali 
tan-nefqa.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom isiru pagamenti interim 
għal kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Dawn 
għandhom jiġu kkalkulati billi tiġi 
applikata r-rata ta' kontribuzzjoni għal kull 
tip ta' intervent għan-nefqa pubblika li ssir 
u li jkollha x'taqsam miegħu kif imsemmi 
fl-Artikolu 85 tar-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

1. Għandhom isiru pagamenti interim 
għal kull Pjan Strateġiku tal-PAK jew għal 
kull Programm ta' Intervent Reġjonali, 
kif applikabbli. Dawn għandhom jiġu 
kkalkulati billi tiġi applikata r-rata ta' 
kontribuzzjoni għal kull tip ta' intervent 
għan-nefqa pubblika li ssir u li jkollha 
x'taqsam miegħu kif imsemmi fl-
Artikolu 85 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-istrumenti finanzjarji jiġu 
implimentati skont l-Artikolu 52 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], id-
dikjarazzjoni tan-nefqa għandu jkun fiha l-
ammonti totali li l-awtorità ta' ġestjoni tkun 
ħallset lill-benefiċjarji aħħarin jew, fil-każ 
tal-garanziji, l-ammonti li hija tkun warrbet 
kif maqbul fil-kuntratti tal-garanziji, kif 
imsemmi [fl-Artikolu 74(5)(a), (b) u (c) 
tar-Regolament (UE) …/… – ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK, li jittratta r-regoli dwar l-eliġibbiltà 
jew l-istrumenti finanzjarji].

3. Meta l-istrumenti finanzjarji jiġu 
implimentati skont l-Artikolu 53(1) tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], id-
dikjarazzjoni tan-nefqa għandu jkun fiha l-
ammonti totali li l-awtorità ta' ġestjoni tkun 
ħallset lill-benefiċjarji aħħarin jew, fil-każ 
tal-garanziji, l-ammonti li hija tkun warrbet 
kif maqbul fil-kuntratti tal-garanziji 
korrispondenti, kif imsemmi [fl-
Artikolu 74(5)(a), (b) u (c) tar-Regolament 
(UE) …/… – ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, li jittratta r-regoli dwar 
l-eliġibbiltà jew l-istrumenti finanzjarji].

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-istrumenti finanzjarji jiġu 
implimentati skont l-Artikolu 52 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa li jkun fihom in-
nefqa marbuta mal-istrumenti finanzjarji 
għandhom jitressqu bil-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

4. Meta l-istrumenti finanzjarji jiġu 
implimentati skont l-Artikolu 53(2) tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni], id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa li jkun fihom in-
nefqa marbuta mal-istrumenti finanzjarji 
għandhom jitressqu bil-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-Artikolu 53(2) tas-CPR dwar l-istrumenti finanzjarji ġestiti taħt 
ir-responsabbiltà tal-awtorità ta' ġestjoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport 1. Wara li tirċievi l-aħħar rapport 
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annwali dwar il-prestazzjoni b'rabta mal-
implimentazzjoni ta' Pjan Strateġiku tal-
PAK, il-Kummissjoni għandha tħallas il-
bilanċ, dejjem jekk ikun hemm ir-riżorsi 
disponibbli, abbażi tal-pjan finanzjarju li 
jkun fis-seħħ fil-livell tat-tipi ta' interventi 
tal-FAEŻR, tal-kontijiet annwali tal-aħħar 
sena ta' eżekuzzjoni tal-Pjan Strateġiku 
rilevanti tal-PAK u tad-deċiżjonijiet dwar 
l-approvazzjoni li jikkorrispondu 
magħhom. Dawk il-kontijiet għandhom 
jintbagħtu lill-Kummissjoni sa mhux aktar 
tard minn sitt xhur wara l-aħħar data ta' 
eliġibbiltà tan-nefqa prevista fl-
Artikolu 80(3) tar-Regolament (UE) 
Nru …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] u għandhom ikopru n-
nefqa li l-aġenzija tal-pagamenti tkun 
għamlet sal-aħħar data ta' eliġibbiltà tan-
nefqa.

annwali dwar il-prestazzjoni b'rabta mal-
implimentazzjoni ta' Pjan Strateġiku tal-
PAK, il-Kummissjoni għandha tħallas il-
bilanċ, dejjem jekk ikun hemm ir-riżorsi 
disponibbli, abbażi tal-pjan finanzjarju li 
jkun fis-seħħ fil-livell tat-tipi ta' interventi 
tal-FAEŻR, tal-kontijiet annwali tal-aħħar 
sena ta' eżekuzzjoni tal-Pjan Strateġiku 
rilevanti tal-PAK jew, jekk ikun 
applikabbli, il-Programm ta' Intervent 
Reġjonali u tad-deċiżjonijiet dwar l-
approvazzjoni li jikkorrispondu magħhom. 
Dawk il-kontijiet għandhom jintbagħtu lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn sitt 
xhur wara l-aħħar data ta' eliġibbiltà tan-
nefqa prevista fl-Artikolu 80(3) tar-
Regolament (UE) Nru …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK] u għandhom ikopru n-nefqa li l-
aġenzija tal-pagamenti tkun għamlet sal-
aħħar data ta' eliġibbiltà tan-nefqa.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 
tiddiżimpenja b'mod awtomatiku kull parti 
minn impenn baġitarju għall-interventi 
għall-iżvilupp rurali fil-kuntest ta' Pjan 
Strateġiku tal-PAK li ma tkunx intużat 
għall-prefinanzjament jew biex isiru l-
pagamenti interim jew li dwarha ma tkun 
intbagħtitilha l-ebda dikjarazzjoni tan-
nefqa li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 30(3) b'rabta man-nefqa 
magħmula sal-31 ta' Diċembru tat-tieni 
sena wara dik tal-impenn baġitarju.

1. Il-Kummissjoni għandha 
tiddiżimpenja b'mod awtomatiku kull parti 
minn impenn baġitarju għall-interventi 
għall-iżvilupp rurali fil-kuntest ta' Pjan 
Strateġiku tal-PAK li ma tkunx intużat 
għall-prefinanzjament jew biex isiru l-
pagamenti interim jew li dwarha ma tkun 
intbagħtitilha l-ebda dikjarazzjoni tan-
nefqa li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 30(3) b'rabta man-nefqa 
magħmula sal-31 ta' Diċembru tat-tielet 
sena wara dik tal-impenn baġitarju.

Emenda 40

Proposta għal regolament
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Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-
Artikolu 6 tista' tiġi ffinanzjata mill-Unjoni 
biss jekk:

In-nefqa msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-
Artikolu 6 tista' tiġi ffinanzjata mill-Unjoni 
biss jekk tkun saret minn aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u:

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun saret minn aġenziji tal-
pagamenti akkreditati;

imħassar

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta, fil-kuntest tal-approvazzjoni annwali 
tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 52, 
il-Kummissjoni tistabbilixxi li jkun hemm 
differenza ta' iktar minn 50 % bejn in-nefqa 
ddikjarata u l-ammont li jikkorrispondi 
mal-output rilevanti rrappurtat u l-Istat 
Membru ma jkunx jista' jiġġustifika dan 
kif xieraq, hija tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

Meta, fil-kuntest tal-approvazzjoni annwali 
tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 52, 
il-Kummissjoni tistabbilixxi li jkun hemm 
differenza ta' iktar minn 50 % bejn in-nefqa 
ddikjarata u l-ammont li jikkorrispondi 
mal-output rilevanti rrappurtat għal 
interventi mhux koperti mill-Artikolu 68 
tar-[Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK] u l-Istat Membru ma jkunx jista' 
jipprovdi raġunijiet ġustifikati, hija tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmijin fl-
Artikolu 30.

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm flessibbiltà reali li biha l-Kummissjoni tkun tista' tqis il-ġustifikazzjonijiet tal-
Istati Membri. Pereżempju, kundizzjonijiet tat-temp severi huma raġunijiet li għandhom 
jitqiesu dejjem.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli rigward ir-rata ta' sospensjoni tal-pagamenti għandhom jiġu stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Għaldaqstant dan is-subparagrafu għandu jitħassar.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 101(3).

Ir-regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti huma kif ġej [se jiġu ddettaljati 
mill-Kummissjoni].

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar il-pjanijiet ta' azzjoni għandhom ikunu fl-att bażiku, mhux fl-atti ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Istat Membru jonqos milli jibgħat 
il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
jew milli jimplimentah, jew meta jkun ċar 
li dak il-pjan ta' azzjoni ma jkunx biżżejjed 
biex titranġa s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmijin fl-
Artikolu 30.

Meta l-Istat Membru jonqos milli jibgħat 
il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
jew milli jimplimentah, jew meta jkun ċar 
li dak il-pjan ta' azzjoni ma jkunx biżżejjed 
biex titranġa s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmijin fl-
Artikolu 30. Il-kriterji dwar kemm huma 
suffiċjenti l-pjanijiet ta' azzjoni jinkludu: 
[iridu jiġu ddettaljati mill-Kummissjoni].

Ġustifikazzjoni

Fl-att bażiku għandhom jiġu inklużi kriterji dwar kemm huma suffiċjenti l-pjanijiet ta' azzjoni.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti u t-tul ta' żmien tat-tali 
sospensjoni u l-kundizzjoni għar-rimborż 
jew għat-tnaqqis ta' dawk l-ammonti f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ 
pluriennali tal-prestazzjoni.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Fl-att bażiku għandhom jiġu inklużi l-kriterji għar-rata u t-tul ta' żmien tas-sospensjoni tal-
pagamenti. Għaldaqstant dan is-subparagrafu għandu jitħassar.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti li l-Istat Membru jkun għamel fl-
oqsma fejn ikun hemm in-nuqqasijiet, 
skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, u 
għandha tkun għal perjodu li jrid jiġi 
stabbilit fl-atti ta' implimentazzjoni 
msemmijin fl-ewwel subparagrafu u li ma 
għandux ikun ta' iktar minn tnax-il xahar. 
Jekk jibqgħu jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
għas-sospensjoni, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li jtawlu 
dak il-perjodu għal perjodi oħrajn li 
b'kollox ma jkunux ta' iktar minn tnax-il 
xahar. L-ammonti sospiżi għandhom 
jitqiesu meta jiġu adottati l-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fl-
Artikolu 53.

Is-sospensjoni għandha ssir, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, fuq in-nefqa 
rilevanti li l-Istat Membru jkun għamel fl-
oqsma fejn ikun hemm in-nuqqasijiet serji, 
u mhux fuq il-pakkett finanzjarju sħiħ, 
għal perjodu li ma jaqbiżx tnax-il xahar. 
Jekk jibqgħu jintlaħqu l-kundizzjonijiet 
għas-sospensjoni, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li jtawlu 
dak il-perjodu għal perjodi oħrajn li 
b'kollox ma jkunux ta' iktar minn tnax-il 
xahar. L-ammonti sospiżi għandhom 
jitqiesu meta jiġu adottati l-atti ta' 
implimentazzjoni msemmijin fl-
Artikolu 53.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħmlu pagamenti bil-quddiem, 
fil-każ tal-interventi fil-forma ta' pagamenti 
diretti, li jkunu jkopru sa 50 % ta' dawk l-
interventi qabel l-1 ta' Diċembru iżda mhux 
qabel is-16 ta' Ottubru;

(a) jagħmlu pagamenti bil-quddiem, 
fil-każ tal-interventi fil-forma ta' pagamenti 
diretti, li jkunu jkopru sa 75 % ta' dawk l-
interventi qabel l-1 ta' Diċembru iżda mhux 
qabel is-16 ta' Ottubru;

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li ż-żewġ interventi tal-Pilastru jaqgħu taħt l-istess pjan tal-PAK, l-iskedi taż-
żmien u l-perċentwali armonizzati għall-avvanzi bejn l-interventi tal-pagamenti diretti u l-
iżvilupp rurali jservu l-għan tas-simplifikazzjoni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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F'każ ta' emerġenza, il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni biex issolvi 
problemi speċifiċi b'rabta mal-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni jistgħu jidderogaw 
mill-paragrafu 2, iżda biss sal-punt u għall-
perjodu li huma strettament meħtieġa.

F'każ ta' emerġenza, il-Kummissjoni tista' 
tadotta kemm jista' jkun malajr atti ta' 
implimentazzjoni biex issolvi problemi 
speċifiċi b'rabta mal-applikazzjoni ta' dan 
l-Artikolu. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
jistgħu jidderogaw mill-paragrafu 2, iżda 
biss sal-punt u għall-perjodu li huma 
strettament meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà li jintuża att ta' implimentazzjoni malajr kemm jista' jkun f'sitwazzjonijiet ta' 
kriżi hija importanti ħafna. Il-proċess li jikkonċerna l-att ta' implimentazzjoni bilkemm jitqies 
rapidu biżżejjed għall-benefiċjarji li qed ibatu bil-finanzi. Ma għandu jkun hemm l-ebda 
dewmien jew inċertezza għall-Istati Membri u l-benefiċjarji sabiex jgħinu lill-bdiewa u 
jiffaċilitaw is-sitwazzjoni tal-bdiewa.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

5. Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu bi qbil 
mal-Artikolu 7.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 biex 
tissupplimenta dan ir-Regolament b'rabta 
mal-kundizzjonijiet li bihom iridu jiġu 
kkumpensati ċerta tip ta' nefqa u ċertu tip 
ta' dħul fil-kuntest tal-Fondi.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 biex 
tissupplimenta dan ir-Regolament b'rabta 
mal-kundizzjonijiet tad-dettalji tad-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa li bihom iridu 
jiġu kkumpensati ċerta tip ta' nefqa u ċertu 
tip ta' dħul fil-kuntest tal-Fondi.
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Ġustifikazzjoni

L-għoti tas-setgħa propost huwa wiesa' wisq. Għandu jkun limitat, pereżempju, għall-
kundizzjonijiet tad-dikjarazzjoni tan-nefqa, inkella l-għoti tas-setgħa jkun jippermetti li jiġi 
evitat l-infiq kollu tal-miżuri ta' għajnuna fi Pjan Strateġiku tal-PAK approvat.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-verifiki li l-
Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-Trattat jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, il-Kummissjoni tista' 
torganizza verifiki fl-Istati Membri sabiex 
tivverifika, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

Mingħajr preġudizzju għall-verifiki li l-
Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-Trattat jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, il-Kummissjoni tista' 
torganizza verifiki fl-Istati Membri bl-
eċċezzjoni tal-kundizzjonalità bil-għan li 
tivverifika, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri u r-regoli ta' kontroll huma fis-seħħ fir-rigward tal-kundizzjonalità inkluża l-
estensjoni tal-kontrolli li għadhom għall-benefiċjarju finali, li jmur kontra l-ispirtu tas-
simplifikazzjoni. Għandu jkun indikat b'mod ċar f'dan l-Artikolu li ma jikkonċernax il-
kundizzjonalità.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament bl-
obbligi speċifiċi li l-Istati Membri jridu 
jħarsu skont dan il-Kapitolu u b'regoli, 

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament li 
jikkonċerna d-data li trid tintbagħat għal-
skopijiet li jikkonċernaw l-OLAF.
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b'mod partikolari, dwar il-kriterji biex 
jiġu stabbiliti l-irregolaritajiet skont it-
tifsira tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 u l-każijiet l-oħrajn ta' 
nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet 
li l-Istati Membri jistabbilixxu fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK li jridu jiġu 
rrappurtati u d-data li trid tintbagħat 
dwarhom.

Ġustifikazzjoni

F'dan l-Artikolu għandu jkun hemm delega ta' setgħat aktar dettaljata minflok il-kliem użat 
bħalissa jiġifieri "obbligi speċifiċi". Minflok "atti delegati b'obbligi speċifiċi", id-delega tas-
setgħat għandha tiġi ddikjarata b'mod aktar ċar. Jekk tkun kwistjoni ta' informazzjoni 
meħtieġa mill-OLAF, dan huwa possibbli. Id-definizzjoni ta' irregolaritajiet għandha wkoll 
tkun f'idejn l-Istati Membri sabiex tkun iggarantita s-sussidjarjetà.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni tal-PAK huwa bbażat fuq il-prestazzjoni, li 
jista' jiġġenera korrezzjonijiet finanzjarji, il-PE u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati b'mod 
regolari dwar l-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
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implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-mudell il-ġdid tal-implimentazzjoni tal-PAK huwa bbażat fuq il-prestazzjoni, li 
jista' jiġġenera korrezzjonijiet finanzjarji, il-PE u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati b'mod 
regolari dwar l-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom inaqqsu 
kwalunkwe somma mħallsa indebitament 
bħala riżultat ta' irregolarità pendenti 
minn benefiċjarju, skont it-termini 
stabbiliti f'dan l-Artikolu, minn 
kwalunkwe pagament futur mill-aġenzija 
tal-pagamenti lill-benefiċjarju.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu nnutati irregolaritajiet u każijiet 
oħrajn ta' nuqqas ta' konformità tal-
benefiċjarji mal-kundizzjonijiet tal-
interventi għall-iżvilupp rurali msemmijin 
fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu l-aġġustamenti 
finanzjarji billi jikkanċellaw, b'mod 
parzjali jew għalkollox, il-finanzjament tal-
Unjoni kkonċernat. L-Istati Membri 
għandhom iqisu n-natura tan-nuqqasijiet ta' 
konformità li jkunu nstabu u l-gravità 
tagħhom, kif ukoll il-livell tat-telf 
finanzjarju għall-FAEŻR.

Meta jinstabu irregolaritajiet u każijiet 
oħrajn ta' nuqqas ta' konformità tal-
benefiċjarji mal-kundizzjonijiet tal-
interventi għall-iżvilupp rurali msemmijin 
fil-Pjan Strateġiku tal-PAK jew il-
Programmi ta' Intervent Reġjonali, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu l-aġġustamenti 
finanzjarji billi jikkanċellaw, b'mod 
parzjali jew għalkollox, il-finanzjament tal-
Unjoni kkonċernat. L-Istati Membri 
għandhom iqisu n-natura tan-nuqqasijiet ta' 
konformità li jkunu nstabu u l-gravità 
tagħhom, kif ukoll il-livell tat-telf 
finanzjarju għall-FAEŻR.
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti tal-finanzjament tal-Unjoni fil-
kuntest tal-FAEŻR li jkunu ġew 
ikkanċellati u l-ammonti li jkunu ġew 
irkuprati, kif ukoll l-imgħax fuqhom, 
għandhom jiġu riallokati għal interventi 
oħrajn għall-iżvilupp rurali fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jerġgħu jużaw il-Fondi tal-
Unjoni li jkunu ġew ikkanċellati jew li 
jkunu ġew irkuprati biss għal ħidma tal-
iżvilupp rurali fil-kuntest tal-Pjan 
Strateġiku nazzjonali tal-PAK u dejjem 
jekk dawn il-fondi ma jiġux riallokati għal 
ħidmiet tal-iżvilupp rurali li jkun sarilhom 
aġġustament finanzjarju.

L-ammonti tal-finanzjament tal-Unjoni fil-
kuntest tal-FAEŻR li jkunu ġew 
ikkanċellati u l-ammonti li jkunu ġew 
irkuprati, kif ukoll l-imgħax fuqhom, 
għandhom jiġu riallokati għal interventi 
oħrajn għall-iżvilupp rurali fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK jew il-Programm ta' 
Intervent Reġjonali korrispondenti. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jerġgħu jużaw il-Fondi tal-Unjoni li jkunu 
ġew ikkanċellati jew li jkunu ġew irkuprati 
biss għal ħidma tal-iżvilupp rurali fil-
kuntest tal-Pjan Strateġiku nazzjonali tal-
PAK u dejjem jekk dawn il-fondi ma jiġux 
riallokati għal ħidmiet tal-iżvilupp rurali li 
jkun sarilhom aġġustament finanzjarju.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom inaqqsu 
kwalunkwe somma mħallsa indebitament 
bħala riżultat ta' irregolarità pendenti 
minn benefiċjarju, skont it-termini 
stabbiliti f'dan l-Artikolu, minn 
kwalunkwe pagament futur mill-aġenzija 
tal-pagamenti lill-benefiċjarju.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm il-livell ta' verifiki meħtieġ biex 
ikun hemm ġestjoni effettiva tar-riskji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm il-livell ta' verifiki, li jkun 
proporzjonali f'sens finanzjarju u 
amministrattiv għall-ġestjoni effettiva tar-
riskji, fil-forma li huma jqisu bħala l-
aktar xierqa.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri effettivi u 
proporzjonati biex jevitaw li jkun hemm 
ċirkomvenzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
liġi tal-Unjoni u biex jiżguraw, b'mod 
partikolari, li l-ebda vantaġġ previst fil-
leġiżlazzjoni settorjali għall-agrikoltura ma 
jingħata lil persuna fiżika jew ġuridika li 
dwarha jkun ġie stabbilit li l-
kundizzjonijiet meħtieġa biex jinkisbu t-
tali vantaġġi jkunu nħolqu b'mod artifiċjali, 
għall-kuntrarju tal-għanijiet ta' dik il-
leġiżlazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri effettivi u 
proporzjonati biex jevitaw li jkun hemm 
ċirkomvenzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
liġi tal-Unjoni u biex jiżguraw, b'mod 
partikolari, li l-ebda vantaġġ previst fil-
leġiżlazzjoni settorjali għall-agrikoltura ma 
jingħata lil persuna fiżika jew ġuridika li 
dwarha jkun ġie stabbilit li l-
kundizzjonijiet meħtieġa biex jinkisbu t-
tali vantaġġi jkunu nħolqu b'mod artifiċjali, 
għall-kuntrarju tal-għanijiet ta' dik il-
leġiżlazzjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jagħtu aktar leġiżlazzjoni nazzjonali u li 
tkun aktar dettaljata dwar il-
kundizzjonijiet artifiċjali.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu wera li huwa ineffiċjenti fil-prattika biex jissodisfa l-oneru tal-prova meħtieġ biex 
juri ċirkomvenzjoni u jieħu azzjoni xierqa. Jekk l-artikolu ma jittejjibx, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jkomplu jagħtu aktar leġiżlazzjoni nazzjonali, u li tkun aktar 
dettaljata.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "sistema għall-identifikazzjoni u 
għar-reġistrazzjoni tal-annimali" tfisser is-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart stabbilita 
fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill33 jew is-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni ta' annimali ovini u kaprini 
stabbilita fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/200434;

(c) "sistema għall-identifikazzjoni u 
għar-reġistrazzjoni tal-annimali" tfisser is-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart stabbilita 
fir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill33 jew is-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni ta' annimali ovini u kaprini 
stabbilita fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/200434 jew is-sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
ħnieżer stipulata mid-
Direttiva 2008/71/KE tal-Kunsill u 
databases għall-annimali oħrajn li qed 
jintużaw;

_________________ _________________
33 Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema 
għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema 
għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 
11.8.2000, p. 1).

34 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni ta' annimali ovini u 
kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 u d-Direttiva 91/102/KEE u 
64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

34 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni ta' annimali ovini u 
kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 u d-Direttiva 91/102/KEE u 
64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

Ġustifikazzjoni

"Sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali" teskludi l-annimali tal-ispeċi 
tal-majjal. Barra minn hekk, għandhom jintużaw ukoll bażijiet tad-data għall-annimali oħrajn 
stabbiliti mill-Istati Membri anki jekk dawn ma jkunux ibbażati fuq annimali individwali biex 
jiġi evitat li l-istess informazzjoni tiġi kkomunikata darbtejn.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "sistema mingħajr talbiet" tfisser 
sistema għall-applikazzjonijiet għall-
interventi bbażati fuq l-erja jew għall-
interventi bbażati fuq l-annimali li fiha d-
data neċessarja li l-amministrazzjoni 
għandha bżonn tal-inqas fuq l-erjas jew fuq 
l-annimali individwali li għalihom qed 
tintalab l-għajnuna tinsab fid-databases 
kompjuterizzati uffiċjali li l-Istat Membru 
jamministra.

(f) "sistema mingħajr talbiet" tfisser 
sistema għall-applikazzjonijiet mimlija 
minn qabel jew xi tip ieħor ta' tali sistema 
għall-interventi bbażati fuq l-erja jew 
għall-interventi bbażati fuq l-annimali li 
fiha d-data neċessarja li l-amministrazzjoni 
għandha bżonn tal-inqas fuq l-erjas jew fuq 
l-annimali individwali li għalihom qed 
tintalab l-għajnuna tinsab fid-databases 
kompjuterizzati uffiċjali li l-Istat Membru 
jamministra. Sistema mingħajr talbiet 
tippermetti lill-amministrazzjoni tagħmel 
il-pagamenti lill-bdiewa fir-rigward tal-
interventi u l-miżuri kollha li l-bidwi 
huwa eliġibbli għalihom abbażi tad-
dettalji fid-databases kompjuterizzati 
uffiċjali, u fejn meħtieġ, issupplimentati 
b'informazzjoni addizzjonali mill-bidwi.

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarjetà għandha tiġi enfasizzata sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw is-sistemi 
tal-IT tagħhom u l-informazzjoni kollha fil-mod li jidhrilhom li jkun l-aktar adattat u biex 
jiffaċilitaw lill-bdiewa bl-aktar mod prattiku.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data u d-dokumentazzjoni msemmijin 
fl-ewwel subparagrafu li jkollhom 
x'jaqsmu mas-sena kalendarja jew mas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni attwali u 
mal-għaxar snin kalendarji jew snin ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' qabel għandhom 
ikunu aċċessibbli permezz tad-databases 
diġitali tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru.

Id-data u d-dokumentazzjoni msemmijin 
fl-ewwel subparagrafu li jkollhom 
x'jaqsmu mas-sena kalendarja jew mas-
sena ta' kummerċjalizzazzjoni kurrenti u 
mal-għaxar snin kalendarji jew snin ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta' qabel għandhom 
ikunu aċċessibbli permezz tad-databases 
diġitali tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru. L-informazzjoni rilevanti mid-
database tista' tingħata wkoll f'forma ta' 
sommarji.
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Ġustifikazzjoni

Hemm tħassib relatat mal-ispejjeż għaż-żamma kollha tad-data meħtieġa. L-aċċessibbiltà 
pprovduta għal perjodu ta' żmien ta' għaxar snin, tista' tqum ħafna flus biex tiġi implimentata. 
Informazzjoni simili u rilevanti tista' tingħata f'forma ħafna orħos ta' sommarji.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikun fiha informazzjoni li tkun 
rilevanti għar-rappurtar dwar l-indikaturi 
msemmijin fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

imħassar

Ġustifikazzjoni

Punt d) jiddikjara li s-sistema ta' identifikazzjoni għall-bċejjeċ tar-raba' (LPIS) għandu jkun 
fiha informazzjoni li tkun rilevanti għar-rappurtar dwar l-indikaturi msemmijin fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK]. Dan ifisser li fl-
LPIS irid ikun hemm saffi għal kull sena li jridu jinżammu għal 10 snin u li b'hekk jiġu għaljin 
ħafna. L-LPIS għandu jkun fiha biss informazzjoni ta' sfond relatata ma' erja lesta biex tiġi 
trasferita lejn databases oħrajn.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jħaddmu sistema ta' 
monitoraġġ tal-erja.

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jħaddmu sistema ta' 
monitoraġġ tal-erja. Għal raġunijiet 
iġġustifikati kif dovut, il-Kummissjoni 
tista' toffri perjodu tranżitorju rigward is-
sistema ta' monitoraġġ tal-erja għall-Istati 
Membri li ma jkunux użaw sistema ta' 
telerilevament matul dawn l-aħħar snin.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm perjodu tranżitorju fir-rigward tas-sistema ġdida ta' monitoraġġ tal-erja 
obbligatorja għall-Istati Membri li ma użawx sistema ta' telerilevament qabel, sabiex 
tingħatalhom l-opportunità li jiffinalizzaw is-sistema u jagħmluha taħdem fil-prattika.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandhom jistabbilixxu l-kampjun 
ta' kontroll għall-verifiki msemmijin fil-
punt (a) li għandhom jitwettqu ta' kull sena 
abbażi ta' analiżi tar-riskju u li għandu jkun 
fih komponent aleatorju u għandhom 
jiżguraw li dan il-kampjun ta' kontroll ikun 
ikopri tal-inqas 1 % mill-benefiċjarji li 
jirċievu l-għajnuna prevista fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

(d) għandhom jistabbilixxu l-kampjun 
ta' kontroll għall-verifiki msemmijin fil-
punt (a) li għandhom jitwettqu ta' kull sena 
abbażi ta' analiżi tar-riskju u li għandu jkun 
fih komponent aleatorju u għandhom 
jiżguraw li dan il-kampjun ta' kontroll ikun 
ikopri tal-inqas 1 % mill-benefiċjarji li 
jirċievu l-għajnuna prevista fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK]. B'deroga mill-punt 
preċedenti, jekk ir-rata ta' nuqqasijiet ta' 
konformità misjuba fil-kampjun aleatorju 
vverifikat fuq il-post ma taqbiżx it-2 % fis-
sentejn preċedenti tat-talba, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jnaqqsu r-
rata minima ta' kontroll ta' 0,5 % għal-
livell ta' kull att jew standard jew grupp 
ta' atti jew standards.

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun instab ammont żgħir ta' nuqqasijiet ta' konformità fis-snin preċedenti, għandu jkun 
possibbli li titnaqqas ir-rata minima ta' kontroll ta' 1 % fis-sistema ta' kundizzjonalità.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom jipprevedu li ma tiġi (c) għandhom jipprevedu li ma tiġi 
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imposta l-ebda penali amministrattiva meta 
n-nuqqas ta' konformità jkun ġej 
minħabba każ ta' forza maġġuri.

imposta l-ebda penali amministrattiva fil-
każijiet li ġejjin:

i) meta n-nuqqas ta' konformità jkun 
ġej minħabba każ ta' forza maġġuri;
ii) meta n-nuqqas ta' konformità jkun 
ġej minħabba żball tal-awtorità 
kompetenti jew ta' awtorità oħra u l-
persuna milquta mill-penali 
amministrattiva ma setgħetx tinduna 
b'dan l-iżball b'mod raġonevoli;
iii) meta l-persuna kkonċernata tkun 
tista' turi, b'mod li jissodisfa lill-awtorità 
kompetenti, li hija mhijiex ħatja għan-
nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
msemmijin fil-paragrafu 1 jew meta l-
awtorità kompetenti tkun issodisfata b'xi 
mod ieħor li l-persuna kkonċernata 
mhijiex ħatja.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 85(2)(c) jiddikjara li, meta n-nuqqas ta' konformità jkun ġej minħabba każ ta' 
forza maġġuri, ma għandha tiġi imposta l-ebda penali amministrattiva. L-Artikolu 57(3) 
jelenka wkoll każijiet oħrajn fejn il-penali ma jiġux imposti, eż. meta n-nuqqas ta' konformità 
jkun dovut għal żball ta' awtorità. Dawn il-punti kollha l-oħra fl-Artikolu 57(3) għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għas-sistema ta' kundizzjonalità.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dawk l-Istati Membri fejn jiġu applikati 
l-appoġġ akkoppjat volontarju u l-appoġġ 
għall-iżvilupp rurali relatati mal-
annimali, penali amministrattiva bbażata 
fuq in-nuqqas ta' konformità ta' rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni relatati mal-
annimali għandha tapplika biss għall-
appoġġ akkoppjat volontarju relatat mal-
annimali u l-appoġġ għall-iżvilupp rurali 
relatat mal-annimali tal-benefiċjarju. Bl-
istess mod, penali amministrattiva bbażata 
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fuq in-nuqqas ta' konformità ta' rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni relatati mal-erja 
u/jew standards agrikoli u ambjentali 
tajbin għandha tapplika biss għall-
pagamenti diretti relatati mal-erja u għall-
appoġġ għall-iżvilupp rurali relatat mal-
erja tal-benefiċjarju.

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-penali relatati mal-kundizzjonalità mhumiex ekwi u proporzjonati, speċjalment 
għall-bdiewa f'setturi ta' produzzjoni differenti (trobbija tal-annimali/produzzjoni tal-uċuħ 
tar-raba'). Pereżempju, l-azjendi agrikoli li jkollhom biss ftit annimali iżda mijiet ta' ettari 
għandhom nuqqas ta' konformità fir-rigward tar-rekwiżiti tal-kundizzjonalità relatati mal-
annimali, u meta l-penali tiġi applikata għall-pagamenti diretti kollha bbażati fuq l-erja u 
għall-pagamenti tal-iżvilupp rurali, il-penali jidher li hija kbira wisq meta mqabbla mal-
għadd tal-annimali. Dan japplika wkoll bil-maqlub, b'azjendi agrikoli bi ftit ettari biss iżda 
b'ħafna annimali. Din is-sitwazzjoni inġusta għandha tinbidel fis-sistema tal-kundizzjonalità. 
Għalhekk, is-subparagrafu l-ġdid għandu jiddaħħal wara l-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(1) għal dawk l-Istati Membri fejn jiġu applikati l-appoġġ akkoppjat volontarju 
relatat mal-annimali u l-appoġġ għall-iżvilupp rurali relatat mal-annimali.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġu kkalkulati dak it-tnaqqis u dawk 
l-esklużjonijiet, għandhom jitqiesu l-
gravità, l-estent, it-tul ta' żmien, l-
okkorrenza mill-ġdid u l-intenzjonalità 
tan-nuqqas ta' konformità li jkun instab. Il-
penali li jiġu imposti għandhom ikunu 
dissważivi u proporzjonati u jkunu 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

Biex jiġu kkalkulati dak it-tnaqqis u dawk 
l-esklużjonijiet, għandhom jitqiesu l-
gravità, l-estent, it-tul ta' żmien jew l-
okkorrenza mill-ġdid tan-nuqqas ta' 
konformità li jkun instab. Il-penali li jiġu 
imposti għandhom ikunu dissważivi u 
proporzjonati u jkunu jikkonformaw mal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan 
l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-intenzjoni wriet li hija estremament diffiċli u tista' twassal għal 
interpretazzjonijiet ambigwi fejn il-bdiewa ma jiġux trattati b'mod ugwali. Għandu jitqies 
ukoll li d-definizzjoni ta' "intenzjonalità" ma tapplikax għall-iskemi ta' għajnuna (ara l-
Artikolu 57(3), l-ewwel subparagrafu fejn l-intenzjonalità mhijiex imsemmija).
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li jseħħ 
minħabba negliġenza, bħala regola 
ġenerali, it-tnaqqis għandu jkun ta' 3 % 
tal-ammont totali tal-pagamenti 
msemmijin fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu jistabbilixxi regola ġenerali pjuttost stretta (3 %) għall-penali. Jew il-paragrafu 
għandu jitħassar jew il-penali għandhom jiġu ddikjarati bħala 1 %, 3 % u 5 %.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' twissija bikrija li tkun tapplika 
għall-każijiet individwali ta' nuqqas ta' 
konformità li jseħħu għall-ewwel darba u 
li, minħabba li ma jkunux gravi, li 
jkollhom estent limitat u li jseħħu għal tul 
ta' żmien limitat, ma għandhomx iwasslu 
għal tnaqqis jew għal esklużjoni. Meta, 
waqt verifika sussegwenti li ssir fi żmien 
tliet snin kalendarji konsekuttivi, jiġi 
stabbilit li ma tranġatx is-sitwazzjoni 
b'rabta man-nuqqas ta' konformità, għandu 
jiġi applikat b'mod retroattiv it-tnaqqis 
skont l-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' twissija bikrija li tkun tapplika 
għall-każijiet individwali ta' nuqqas ta' 
konformità li jseħħu għall-ewwel darba u 
li, minħabba li ma jkunux gravi, li 
jkollhom estent limitat u li jseħħu għal tul 
ta' żmien limitat, ma għandhomx iwasslu 
għal tnaqqis jew għal esklużjoni. Meta, 
waqt verifika sussegwenti li ssir fi żmien 
tliet snin kalendarji konsekuttivi, jiġi 
stabbilit li ma tranġatx is-sitwazzjoni 
b'rabta man-nuqqas ta' konformità, it-
tnaqqis skont l-ewwel subparagrafu 
għandu jiġi applikat għas-sena meta jkun 
instab li s-sitwazzjoni b'rabta man-nuqqas 
ta' konformità ma kinitx tranġat.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-sistema ta' twissija bikrija, il-penali amministrattivi ma għandhomx jiġu 
applikati b'mod retroattiv, minħabba li l-penali retroattivi huma kkumplikati kemm għall-
bdiewa kif ukoll għall-amministrazzjoni. Għalhekk, għandu jkun biżżejjed li tiġi applikata 
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penali għal dik is-sena biss li fiha jkun instab li ma ġietx tranġata s-sitwazzjoni b'rabta man-
nuqqas ta' konformità.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex ikun żgurat li jkun hemm 
kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri 
differenti u li s-sistema ta' penali tkun 
effettiva u tkun isservi ta' deterrent, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'iktar regoli dwar l-applikazzjoni u l-
kalkolu tal-penali.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jafu r-regoli kollha dwar il-penali amministrattivi mill-
mument li jiġi adottat ir-Regolament Orizzontali. Aktar regolamentazzjoni permezz ta' atti 
delegati ma tappoġġax is-sussidjarjetà u tikkomplika l-proċess tat-tfassil tal-Pjan tal-PAK.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni b'mod regolari 
dwar l-applikazzjoni tas-sistema integrata 
msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu IV. Il-
Kummissjoni għandha torganizza skambji 
tal-fehmiet dwar dan is-suġġett mal-Istati 
Membri.

2. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza skambji tal-fehmiet mal-Istati 
Membri dwar is-sistema integrata 
msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu IV.

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu, mhuwiex ċar x'tip ta' informazzjoni qed tistenna l-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tal-IACS u meta. Dan għandu jkun aktar preċiż.
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Emenda 75

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) l-informazzjoni dwar il-miżuri li 
jittieħdu skont l-Artikolu 57;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x'tip ta' informazzjoni qed tistenna l-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, u dan għandu jkun aktar preċiż.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) in-notifiki li l-Istati Membri jridu 
jibagħtu lill-Kummissjoni dwar l-
informazzjoni, id-dokumenti, l-istatistika 
u r-rapporti, kif ukoll l-iskadenzi għal 
dawn in-notifiki u l-metodi kif dawn 
għandhom jintbagħtu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Għall-ippjanar tas-sistemi tad-data huwa importanti ħafna li jkun magħruf minn qabel x'tip 
ta' informazzjoni, dokumenti eċċ. għandhom jiġu kkomunikati u x'inhuma l-iskadenzi u l-
metodi għal dawn in-notifiki.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 96

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96 imħassar
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Pubblikazzjoni tal-informazzjoni dwar il-
benefiċjarji
1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ta' kull sena jippubblikaw, ex 
post, il-benefiċjarji tal-Fondi skont [l-
Artikolu 44(3) sa (5) tar-Regolament (UE) 
…/… – ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u skont il-
paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.
2. [L-Artikolu 44(3) sa (5) tar-
Regolament (UE) …/… – ir-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni] għandu 
japplika għall-benefiċjarji tal-FAEG u 
tal-FAEŻR meta dan ikun rilevanti; 
madankollu, l-ammonti li jikkorrispondu 
mal-kontribuzzjoni nazzjonali u mar-rata 
ta' kofinanzjament, kif previst fl-
Artikolu 44(3)(h) u (i) ta' dak ir-
Regolament, ma għandhomx japplikaw 
għall-FAEG.
3. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:
– "ħidma" tfisser miżura jew 
intervent;
– "post" tfisser il-muniċipalità fejn 
ikun joqgħod il-benefiċjarju jew fejn ikun 
irreġistrat u, meta dan ikun disponibbli, 
il-kodiċi postali li jidentifika l-
muniċipalità jew il-parti minnu li 
tidentifikaha.
4. L-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 44(3) sa (5) ta' dak ir-
Regolament għandha tkun disponibbli fuq 
sit web wieħed għal kull Stat Membru. 
Din għandha tibqa' disponibbli għal 
sentejn minn meta tiġi ppubblikata għall-
ewwel darba.
L-Istati Membri ma għandhomx 
jippubblikaw l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 44(3)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] jekk l-ammont 
tal-għajnuna li benefiċjarju jirċievi f'sena 
jkun ta' EUR 1 250 jew inqas.
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 96a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96a
Pubblikazzjoni tal-benefiċjarji

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-pubblikazzjoni ex post annwali 
tal-benefiċjarji tal-Fondi. Il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha:
(a)  l-isem tal-benefiċjarju, kif ġej:
(i) l-isem u l-kunjom meta l-
benefiċjarju jkun persuna fiżika;
(ii) l-isem legali sħiħ, kif ġie rreġistrat, 
meta l-benefiċjarju jkun persuna ġuridika 
li jkollha personalità ġuridika awtonoma 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat;
(iii) l-isem sħiħ tal-assoċjazzjoni, kif 
ġiet irreġistrata jew inkella rikonoxxuta 
uffiċjalment, meta l-benefiċjarju jkun 
assoċjazzjoni mingħajr personalità 
ġuridika proprja;
(b) il-muniċipalità tar-residenza tal-
benefiċjarju jew fejn ikun irreġistrat il-
benefiċjarju u, fejn ikun disponibbli, il-
kodiċi postali jew il-parti fih li tidentifika 
l-muniċipalità;
(c) l-ammonti ta' pagament li 
jikkorrispondu għal kull miżura 
ffinanzjata mill-Fondi riċevuti minn kull 
benefiċjarju fis-sena finanzjarja 
kkonċernata;
(d) in-natura u d-deskrizzjoni tal-
miżuri ffinanzjati minn wieħed mill-
Fondi, u li skonthom ikun ingħata l-
pagament imsemmi fil-punt (c).
L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tkun disponibbli 
fuq sit tal-internet wieħed għal kull Stat 
Membru. Din għandha tibqa' disponibbli 
għal sentejn mid-data tal-pubblikazzjoni 
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inizjali.
2. Fir-rigward tal-pagamenti li 
jikkorrispondu għall-miżuri ffinanzjati 
mill-FAEŻR kif imsemmi fil-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-
ammonti li għandhom jiġu ppubblikati 
għandhom jikkorrispondu għall-
finanzjament pubbliku totali, inklużi 
kemm il-kontribuzzjoni tal-Unjoni kif 
ukoll dik nazzjonali.
3. Jekk l-ammont tal-għajnuna li 
benefiċjarju jirċievi f'sena waħda jkun 
ugwali għal EUR 1250 jew inqas, l-Istati 
Membri ma għandhomx jippubblikaw l-
isem tal-benefiċjarju, kif previst fil-
punt (a) tal-ewwel subparagrafu.

Ġustifikazzjoni

Minħabba piż amministrattiv sinifikanti li jirriżulta mis-sistema proposta, ikun aħjar li 
tinżamm is-sistema preżenti għall-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji tal-FAEG u tal-FAEŻR 
(pubblikazzjoni annwali, l-obbligu tal-aġenżiji tal-pagamenti li jippubblikaw id-data, il-lista 
preżenti tad-data, is-sit web uniku għall-FAEŻR u l-FAEG), abbażi ta' HZR biss.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 101 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'derogi mir-regoli previsti fih u b'żidiet 
magħhom meta jkun hemm bżonn.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 101 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'derogi mir-regoli previsti fih u b'żidiet 
magħhom meta jkun hemm bżonn. Dawn l-
atti għandhom jiġu abbozzati 
immedjatament kif ikun meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

Peress li mhux possibbli li jiġi antiċipat kollox minn qabel, jista' jkun hemm bżonn ta' ħafna 
tipi ta' derogi eċċ. biex jgħinu lill-benefiċjarji. U meta tiġi nnutata l-ħtieġa, dawn l-atti 
għandhom isiru malajr kemm jista' jkun.
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Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 104 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2021.

Huwa għandu japplika mill-
1 ta' Jannar 2023.

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza tal-applikazzjoni tal-2021 se tkun diffiċli biex tintlaħaq meta wieħed iqis li r-
regoli ta' implimentazzjoni jridu jiġu adottati fil-ħin, li l-fondi meħtieġa jridu jkunu 
disponibbli u li jrid jiġi pprovdut biżżejjed ħin għall-iżvilupp ta' sistemi ġodda tal-IT 
(monitoraġġ, reġistrazzjoni tal-progress fil-kisba tal-objettivi bl-użu ta' indikaturi, eċċ.).
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