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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni timmira li tippromwovi settur tal-agrikultura li jkun sostenibbli u 
orjentat lejn is-suq, mingħajr ma ssir riforma fundamentali.

Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon it-triq lejn ir-riforma u jqis li l-proċess tal-ftuħ tas-suq u l-
issimplifikar tal-CAP sal-2013 għandu jiġi segwit. Madanakollu, għandu jiġi garantit li r-
riformi tal-2003 jitwettqu qabel ma ssir ristrutturazzjoni revoluzzjonarja tal-CAP.

Modulazzjoni u degressività: Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-bdiewa Ewropej għandhom 
bżonn ta’ ippjanar affidabbli. Fi żmien fejn il-prezzijiet tal-għalf qed jgħolew m’hemmx 
ġustifikazzjoni għal modulazzjoni. Għalhekk ir-rapporteur ma japprovax aktar il-
modulazzjoni progressiva bħala kwistjoni ta’ prinċipju: il-proposta tintroduċi aktar 
burokrazija u tista’ twassal għall-frammentazzjoni ta’ rziezet kbar u għal aktar piż fuq il-
bdiewa ż-żgħar.

Konformità reċiproka (cross-compliance): Ir-rapporteur jirrifjuta kwalunkwe twessigħ tal-
kamp ta’ applikazzjoni tal-konformità reċiproka. Għalhekk huwa jqis li kriterji addizzjonali 
m’għandhomx ikunu obbligatorji billi dawn ma jikkorispondux mal-għanijiet ta’ tnaqqis fil-
burokrazija żejda u l-piż żejjed.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp 
Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emenda li ġejja fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-
abbandun ta' art agrikola u jiġi żgurat li din 
tinżamm f'kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, ir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 stabbilixxa qafas 
Komunitarju li fih l-Istati Membri jadottaw 
‘standards’ wara li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi taż-żona konċernata, 
inklużi l-ħamrija u l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, sistemi eżistenti ta’ biedja (użu 
ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-raba’ (‘crop 
rotation’), prattiċi tal-farms) u strutturi tal-
farms. It-tneħħija tas-serħan ta' l-artijiet fi 

(3)  Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-
abbandun ta' art agrikola u jiġi żgurat li din 
tinżamm f'kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, ir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 stabbilixxa qafas 
Komunitarju li fih l-Istati Membri jadottaw 
‘standards’ wara li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi taż-żona konċernata, 
inklużi l-ħamrija u l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, sistemi eżistenti ta’ biedja (użu 
ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-raba’ (‘crop 
rotation’), prattiċi tal-farms) u strutturi tal-
farms. It-tneħħija tas-serħan ta' l-artijiet fi 
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ħdan l-iskema ta' pagament uniku tista' 
f'ċerti każijiet ikollha effetti negattivi għall-
ambjent, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
ċerti karatteristiċi ta' pajsaġġ. Għaldaqstant 
huwa xieraq, fejn ikun adegwat, li d-
dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti li 
għandhom fil-mira tagħhom il-protezzjoni 
tal-karatteristiċi speċifikati ta' pajsaġġ jiġu 
msaħħa.

ħdan l-iskema ta' pagament uniku tista' 
f'ċerti każijiet ikollha effetti negattivi għall-
ambjent, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
ċerti karatteristiċi ta' pajsaġġ. Għaldaqstant 
huwa xieraq, fejn ikun adegwat, li d-
dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti li 
għandhom fil-mira tagħhom il-protezzjoni 
tal-karatteristiċi speċifikati ta' pajsaġġ jiġu 
msaħħa. Filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-ogħla standards ta’ kwalità tal-
ilma, kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, m’għandhom jiġu imposti 
ebda ristrezzjonijiet oħrajn li jostakolaw l-
iżvilupp rurali mixtieq.

Emenda2

Proposta għal regolament
Artikolu 4  paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bidwi li jirċievi pagamenti diretti 
għandu jirrispetta kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji elenkati fl-Anness 
II, u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba stabbilita bl-Artikolu 6.

1. Bidwi li jirċievi pagamenti diretti 
għandu jirrispetta kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji elenkati fl-Anness 
II, u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba stabbilita bl-Artikolu 6, sakemm 
dawn ma jkunux imprattċi u 
sproporzjonati, pereżempju, f’każ ta’ 
diżastri naturali kbar.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li l-proċeduri jiġu simplifikati permezz ta’ konformità reċiproka (cross-
compliance) hija f’kunflitt ma’ din il-preskrizzjoni, li tintroduċi mill-ġdid burokrazija u piż 
mhux meħtieġ. Ħafna mill-kriterji meħtieġa diġà huma koperti minn dispożizzjonijiet eżistenti 
ta’ l-UE.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 4  paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-bidwi lista ta' 

2. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-bidwi lista ta' 
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kundizzjonijiet amministrattivi statutorji u 
l-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba li 
jridu jiġu rispettati.

kundizzjonijiet amministrattivi statutorji u 
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-em. 2(ex 1).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari li jaqbżu l-EUR 5,000 
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull sena sa 
l-2012 bil-perċentwali li ġejjin:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari li jaqbżu l-EUR 10 000
għandhom jiġu mnaqqsa għal kull sena sa 
l-2012 bil-perċentwali li ġejjin:

(a)  2009: 7%,
(b)  2010: 9%,
(c)  2011: 11%,
(d)  2012: 13%.

(a)  2009: 6%,
(b) 2010: 7%,
(c) 2011: 8%,
(d) 2012: 9%.

2. It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:
(a) b'3 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 199,999,
(b)  bi 6 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 299,999 u 199,999,
(c)  b' 9-il punt perċentwali għall-
ammonti ta' EUR 300 000 jew aktar.
3. Il-paragafi 1 u 2 ma japplikawx għall-
pagamenti diretti mogħtija lill-bdiewa fid-
dipartimenti barranin Franċiżi, fl-Ażores u 
l-Madeira, fil-Gżejjer Kanarji u Eġej.

2. Il-Paragrafu 1 ma japplikax għall-
pagamenti diretti mogħtija lill-bdiewa fid-
dipartimenti barranin Franċiżi, fl-Ażores u 
l-Madeira, fil-Gżejjer Kanarji u Eġej.

Ġustifikazzjoni

Il-prezzijiet dejjem tilgħin tal-materja prima ma jiġġustifikawx modulazzjoni addizzjonali. Il-
modulazzjoni progressiva għandha titħassar għax tiddiskrimina kontra bdiewa kbar li jaħdmu 
b’mod effiċjenti li jiddependu fuq l-ekonomija fil-kobor u jsaħħu l-iżvilupp rurali u 
tippenalizzahom. Fl-istess waqt bdiewa żgħar m’għandhomx ibagħti piż żejjed.
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Emenda 5

Proposta għal regolament 
Artikolu 9  paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kumplament ta' l-ammont li jirriżulta 
mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 7(1) u l-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
ta' l-Artikolu 7(2) għandhom jiġu allokati 
lill-Istat Membru fejn ġew iġġenerati l-
ammonti korrispondenti, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2). 
Dawn għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

4. Il-kumplament ta' l-ammont li jirriżulta 
mill-applikazzjoni ta' l-Artikolu 7 kollu 
kemm hu għandu jiġi allokat kollu kemm 
hu lill-Istat Membru fejn ġew iġġenerati l-
ammonti korrispondenti, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2). 
Dawn għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

Ġustifikazzjoni

Emenda introdotta sabiex tintroduċi koerenza fit-test minħabba l-approvazzjoni tal-em. 4 (ex 
3).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 10, paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Amendement

4. Kwalunkwe kumplament ta' l-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 7(1) u (2) għandhom jiġu allokati 
lill-Istat Membru fejn ġew iġġenerati l-
ammonti korrispondenti, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2). 
Dawn għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

4. Kwalunkwe kumplament ta' l-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 7(1) għandhom jiġu allokati lill-
Istat Membru fejn ġew iġġenerati l-
ammonti korrispondenti, f'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2).
Dawn għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

Ġustifikazzjoni

Emenda introdotta sabiex tintroduċi koerenza fit-test minħabba l-approvazzjoni tal-em. 4 (ex 
3).
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali u/jew 
l-iżvantaġġi strutturali li jsofru r-reġjuni
żvantaġġjati.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed. Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-provvediment ta’ 
mekkaniżmu ta’ appell f’każ ta’ tilwima.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni eżisttnei jew ġdida fil-livell 
reġjonali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri ġodda għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji.

2.  L-Istati Membri ġodda għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
provvediment ta’ mekkaniżmu ta’ appell 
f’każ ta’ tilwima.

Ġustifikazzjoni

 Sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni eżistenti jew ġdida fil-livell 
reġjonali.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Anness III  point 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni u l-immaniġġjar ta' l-ilma:
Protezzjoni ta' l-ilma kontra t-tinġis u r-
rilaxxi mill-iskular, u l-immaniġġjar ta' l-
użu ta' l-ilma
– Stabbiliment ta' strixxi marġinali matul 
il-mogħdijiet ta' l-ilma
– rispett tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għall-użu ta' l-ilma fit-tisqija

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-approċċ għandu jiffoka sempliċiment fuq kriterji ta’ konformità reċiproka. B’kuntrast, din 
il-proposta twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni. Ħafna mill-kriterji rikjesti diġà huma koperti 
minn leġiżlazzjoni eżistenti ta’ l-UE, bħal pereżempju, il-ħarsien tal-pjanti u l-fertilizzazzjoni.
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