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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar xxxx
(COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0306),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 36 u 37 u l-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0240/2008),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat tal-Baġit u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza ta’ l-Ikel (A6-0000/2008),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-
Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

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

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis obligatorju fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-
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Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm inkluż l-
eżenzjoni mill-applikazzjoni tagħha ta' 
pagamenti sa EUR 5 000.

Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm b’rata kostanti 
flimkien ma' l-eżenzjoni mill-
applikazzjoni tagħha ta' pagamenti sa 
EUR 5 000.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta mill-ġdid id-dispożizzjoni li tidher fir-riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta’ 
Marzu 2008 li ġiet adottata b’maġġoranza kbira ħafna.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 
għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-

(7) L-iffrankar fl-ispejjeż li jsir permezz 
tal-mekkaniżmu tal-modulazzjoni li 
ddaħħal bir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 jintuża għall-finanzjament 
ta' miżuri taħt il-politika għall-iżvilupp 
rurali. Sa mill-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament is-settur agrikolu kellu 
jiffaċċja għadd ta' sfidi ġodda u 
impenjattivi bħat-tibdil fil-klima, l-
importanza dejjem tiżdied tal-bijoenerġija, 
kif ukoll il-ħtieġa għal ġestjoni aħjar ta' l-
ilma u għal protezzjoni aktar effettiva tal-
bijodiversità. Il-Komunità Ewropea, bħala 
parti kontraenti għall-Protokoll ta' Kyoto, 
ġiet mitluba tadatta l-politiki tagħha fid-
dawl tal-kunsiderazzjonijiet dwar it-tibdil 
fil-klima. Barra minn hekk, wara l-
problemi serji li nqalgħu marbuta mas-
skarzezza ta' l-ilma u n-nixfa, jeħtieġ li l-
kwistjonijiet dwar il-ġestjoni ta' l-ilma 
jerġgħu jiġi indirizzati. Il-protezzjoni tal-
bijodiversità għadha sfida kbira u filwaqt li 
sar progress importanti, il-ksib tal-mira 
għall-bijodiversità tal-Komunità Ewropea 
għall-2010 se jirrikjedi sforzi addizzjonali. 
Il-Komunità tirrikonoxxi l-ħtieġa li dawn l-
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isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 ma jipprovdux għal 
mezzi finanzjarji għar-rinfurzar tal-politika 
Komunitarja għall-iżvilupp rurali kif 
meħtieġ. F'dawn iċ-ċirkostanzi huwa xieraq 
li parti kbira tar-riżorsi finanzjarji 
meħtieġa jiġu mobilizzati għal żieda 
gradwali fit-tnaqqis tal-pagamenti diretti 
permezz tal-modulazzjoni. 

isfidi ġodda jiġu ttrattati fil-qafas tal-
politiki tagħha. Fil-qasam ta' l-agrikoltura, 
strumenti tajbin biex dawn jiġu indirizzati 
huma l-programmi għall-iżvilupp rurali 
adottati taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE 
Nru 1698/2006 ta' l-20 ta' Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR). Sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jirrevedu l-programmi għall-
iżvilupp rurali tagħhom skond dan 
mingħajr ma jiġu mitluba jnaqqsu l-
attivitajiet ta' l-iżvilupp rurali ta' bħalissa 
f'oqsma oħra, jeħtieġ li jkun hemm id-
disponibbiltà ta' finanzjament addizzjonali. 
Madankollu l-perspettivi finanzjarji għall-
perjodu 2007 sa 2013 sfortunatament ma 
jipprovdux għal mezzi finanzjarji għar-
rinfurzar tal-politika Komunitarja għall-
iżvilupp rurali kif meħtieġ. F'dawn iċ-
ċirkostanzi huwa xieraq li parti mir-riżorsi 
finanzjarji meħtieġa jiġu mobilizzati għal 
żieda gradwali fit-tnaqqis tal-pagamenti 
diretti permezz tal-modulazzjoni. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira tat-test ta’ din il-premessa jittratta mill-ġdid dak ta’ bosta premessi fil-
proposta tal-Kummissjoni dwar l-iżvilupp rurali.  Wieħed m’għandux jinsa li, meta mqabbla 
mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, sar tnaqqis ta’ aktar minn 8 biljun Euro meta ġew 
stabbiliti l-prospettivi finanzjarji għall-2007-2013, għalhekk il-Parlament kien enfasizza r-
riskji ta' tnaqqis ta' dan it-tip. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tqassim ta' appoġġ dirett ta' dħul fost 
il-bdiewa huwa kkaratterizzat bl-
allokazzjoni ta' sehem kbir ta' pagamenti lil 
għadd pjuttost limitat ta' benefiċjarji kbar. 

(8) It-tqassim ta' appoġġ dirett ta' dħul fost 
il-bdiewa huwa kkaratterizzat bl-
allokazzjoni ta' sehem kbir ta' pagamenti lil 
għadd pjuttost limitat ta' benefiċjarji kbar. 
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Huwa ċar li l-benefiċjarji aktar kbar ma 
jirrikjedux li jinkiseb b'effiċjenza l-istess 
livell ta' appoġġ unitarju bil-għan ta' 
appoġġ ta' dħul. Minbarra dan, il-potenzjal 
għal adattament jagħmilha aktar faċli għall-
benefiċjarji aktar kbar biex joperaw livelli 
aktar baxxi ta' appoġġ unitarju. 
Għaldaqstant jidher li tkun ħaġa ġusta li 
wieħed jistenna li l-bdiewa b'ammonti 
għoljin ta' appoġġ jagħtu kontribut 
partikolari għall-finanzjament ta' miżuri 
għall-iżvilupp rurali li jindirizzaw sfidi 
ġodda. Għaldaqstant, jidher xieraq li jiġi 
stabbilit mekkaniżmu li jipprovdi għat-
tnaqqis imsaħħaħ tal-pagamenti l-aktar 
għoljin li d-dħul minnhom għandu jintuża 
wkoll biex jiġu ttrattati l-isfidi ġodda fil-
qafas ta' l-iżvilupp rurali. Biex tiġi żgurata 
l-proporzjonalità ta' dan il-mekkaniżmu t-
tnaqqis addizzjonali għandu jiżdied 
progressivament skond l-ammonti tal-
pagamenti konċernati.

Huwa ċar li l-benefiċjarji aktar kbar ma 
jirrikjedux li jinkiseb b'effiċjenza l-istess 
livell ta' appoġġ unitarju bil-għan ta' 
appoġġ ta' dħul. Minbarra dan, il-potenzjal 
għal adattament jagħmilha aktar faċli għall-
benefiċjarji aktar kbar biex joperaw livelli 
aktar baxxi ta' appoġġ unitarju. 
Għaldaqstant jidher li tkun ħaġa ġusta li 
wieħed jistenna li l-bdiewa b'ammonti 
għoljin ta' appoġġ jagħtu kontribut 
partikolari għall-finanzjament ta' miżuri 
għall-iżvilupp rurali li jindirizzaw l-aktar l-
isfidi ġodda. Għaldaqstant, jidher xieraq li 
jiġi stabbilit mekkaniżmu li jipprovdi għat-
tnaqqis imsaħħaħ tal-pagamenti l-aktar 
għoljin li d-dħul minnhom għandu jintuża 
wkoll biex jiġu ttrattati l-isfidi ġodda fil-
qafas ta' l-iżvilupp rurali. Biex tiġi żgurata 
l-proporzjonalità ta' dan il-mekkaniżmu t-
tnaqqis addizzjonali għandu jiżdied 
progressivament skond l-ammonti tal-
pagamenti konċernati. Fl-istess kuntest ta’ 
ekwità, għandu jiġi stabbilit limitu 
massimu fuq l-ammont ta’ appoġġ mogħti 
lil kull intrapriża. Madankollu, il-limitu 
massimu għandu jkun jista’ jvarja skond 
l-għadd ta’ ħaddiema impjegti. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu passi biex jiżguraw li l-benefiċjarji l-kbar jagħtu kontribut akbar miż-
żgħar, u biex jiġi stabbilit limitu massimu għall-appoġġ mogħti lil kull intrapriża. 
Madankollu, jaqbel li meta jiġi stabbilit dan il-limitu, l-għadd ta’ impjegati jiġi meqjus kif 
xieraq. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' 5 punti perċentwali li 

(11) L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' tnaqqis tal-modulazzjoni
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jikkorrispondu għat-tnaqqis tal-
modulazzjoni stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 għandhom jiġu 
allokati bejn l-Istati Membri skond il-
kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni ta' kull tnaqqis tal-
modulazzjoni ieħor għandhom ikunu 
disponibbli għall-Istati Membri fejn ġew 
iġġenerati. 

stabbilit f’dan ir-Regolament għandhom 
jiġu allokati bejn l-Istati Membri skond il-
kriterji ta' l-għanijiet. Madankollu, huwa 
xieraq li jkun stabbilit li ċertu perċentwal 
mill-ammonti għandu jibqa’ fl-Istati 
Membri fejn ġew ġenerati. Minħabba l-
aġġustamenti strutturali li jirriżultaw mit-
tneħħija ta' l-intervent tas-segala, huwa 
xieraq li jiġu pprovduti miżuri speċifiċi 
għal ċerti reġjuni li jipproduċu s-segala 
ffinanzjati minn parti mill-ammonti 
ġġenerati mill-modulazzjoni. Madankollu, 
l-ammonti li jiġu ġġenerati mill-
applikazzjoni tal-limitu massimu ta’ 
appoġġ għandhom ikunu disponibbli għall-
Istati Membri fejn ġew iġġenerati. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk il-modulazzjoni, li għandha x’taqsam ma’ l-Istati Membri kollha, għandu jkollha wkoll 
funzjoni ta’ tqassim mill-ġdid, l-ammonti ġġenerati mill-applikazzjoni tal-limitu massimu ta' l-
appoġġ, li jikkonċerna biss lil xi Stati Membri, għandu jkun disponibbli fl-Istat Membru fejn 
ġie impost dak il-limitu.  

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bdiewa fl-Istati Membri l-ġodda 
jirċievu pagamenti diretti wara 
mekkaniżmu ta' dħul gradwali. Sabiex 
jinkiseb il-bilanċ xieraq bejn l-għodod tal-
politika mfassla sabiex jippromwovu l-
agrikoltura sostenibbli u dawk 
intenzjonati biex jippromwovu l-iżvilupp 
rurali, is-sistema tal-modulazzjoni ma 
għandhiex tiġi applikata għall-bdiewa fl-
Istati Membri l-ġodda sakemm il-livell tal-

imħassar
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pagamenti diretti li japplikaw f'dawn l-
Istati Membri jkun ugwali għal-livell li 
japplika fl-Istati membri l-oħra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta ma’ l-emendi dwar l-artikoli 7 u 10.  Fil-fatt, id-dispożizzjonijiet 
proposti mill-Kummissjoni rigward il-modulazzjoni fl-Istati Membri l-ġodda għandhom sens 
biss, waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jekk il-proposti tal-Kummissjoni dwar l-ammonti tal-
modulazzjoni li għandhom jiġu applikati fil-bqija ta’ l-UE ma jiġux modifikati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-modulazzjonji ma għandhiex 
tnaqqas l-ammont ta' ħlas nett lil bidwi fi 
Stat Membru ġdid għal taħt l-ammont li 
għandu jitħallas lil bidwi ekwivalenti fl-
Istati Membri l-oħra. Ladarba l-
modulazzjoni tiġi applikabbli għal bdiewa 
fl-Istati Membri l-ġodda r-rata tat-tnaqqis 
għandha għalhekk, tiġi limitata għad-
differenza bejn il-livell taħt l-iskeda tad-
dħul gradwali u l-livell fl-Istati Membri l-
oħra wara l-applikazzjoni tal-modulazzjoni. 
Minbarra dan, il-bdiewa fl-Istati Membri l-
ġodda li huma soġġetti għall-modulazzjoni 
ma għandhomx jibbenefikaw aktar minn 
pagamenti diretti nazzjonali komplementari 
biex jipprevjeni li l-livell ta' appoġġ 
tagħhom jaqbeż il-livell fl-Istati Membri l-
oħra.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija wkoll marbuta ma’ l-emendi dwar l-artikoli 7 u 10.  



PR\727224MT.doc 11/90 PE407.775v01-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-amministrazzjoni ta' ammonti 
żgħar huwa kompitu ta' piż għall-
awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati 
Membri. L-iskemi ta’ appoġġ ma 
jagħmlux distinzjoni bejn bdiewa li qed 
jirċievu ammonti żgħar u dawk li qed 
jirċievu ammonti akbar, billi l-kriterji ta’ 
l-eliġibiltà u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi u ta’ kontroll huma 
identiċi.   It-twaqqif ta’ skema ta’ appoġġ 
volontarja simplifikata għall-bdiewa li qed 
jirċievu ammonti ta’ EUR 500 jew anqas 
jevita din il-problema billi jipprovdi 
pagament uniku u fiss kull sentejn lill-
bdiewa li qed jieħdu sehem fl-iskema.  Il-
bdiewa li jirċievu ammont akbar jistgħu 
jieħdu sehem f’din l-iskema, sakemm 
ikunu lesti jaċċettaw pagament fiss ta' 
ammont iżgħar. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Pagament fiss kull sentejn inaqqas l-ispiża amministrattiva b’mod sinifikanti, u jissimplifika l-
iskema. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-amministrazzjoni ta' ammonti 
żgħar huwa kompitu ta' piż għall-
awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati 
Membri. Biex jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi żejda huwa xieraq li l-

imħassar
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Istati Membri jastjenu milli jikkonċedu 
pagamenti diretti fejn il-pagament ikun 
aktar baxx mill-appoġġ medju 
Komunitarju għal ettaru wieħed jew 
inkella fejn iż-żona eliġibbli ta' l-
istabbiliment agrikolu li għaliha qed 
jintalab l-appoġġ ikopri anqas minn 
ettaru wieħed. Għandha ssir dispożizzjoni 
speċjali għal dawk l-Istati Membri li l-
istruttura tal-farm tagħhhom tvarja b'mod 
sinifikanti minn dik medja tal-Komunità. 
L-Istati Membri għandhom jingħataw id-
diskrezzjoni li jagħżlu l-implimentazzjoni 
ta' waħda miż-żewġ kriterji billi jqisu l-
partikolaritajiet ta' l-istrutturi ta' l-
ekonomiji agrikoli tagħhom. Peress li ġew 
allokati d-drittijiet ta' pagamenti speċjali 
lil bdiewa b'hekk imsejħa stabbilimenti 
"bla artijiet", l-applikazzjoni tal-limitu 
bbażat fuq ettaru ikun mingħajr effett. 
Għaldaqstant bdiewa bħal dawn 
għandhom ikunu suġġetti għall-ammont 
medju minimu bbażat fuq l-appoġġ. 

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Pagamenti pprovduti taħt skemi ta' 
appoġġ Komunitarji għandhom isiru, bis-
sħiħ, mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali lill-benefiċjarji, mingħajr 
preġudizzju għat-tnaqqis ipprovdut f'dan ir-
Regolament, u fi żmien il-perjodi preskritti.
Sabiex il-ġestjoni tal-pagamenti diretti tkun 
aktar flessibbli, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew iħallsu pagamenti diretti mqassma 
f'żewġ ħlasijiet kull sena.

(21) Pagamenti pprovduti taħt skemi ta' 
appoġġ Komunitarji għandhom isiru, bis-
sħiħ, mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali lill-benefiċjarji, mingħajr 
preġudizzju għat-tnaqqis ipprovdut f'dan ir-
Regolament, u fi żmien il-perjodi preskritti.
Sabiex il-ġestjoni tal-pagamenti diretti tkun 
aktar flessibbli, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew iħallsu pagamenti diretti mqassma 
f'żewġ ħlasijiet kull sena li jinkludi 
pagament ta’ imgħax bir-rati tas-suq f’każ 
ta’ dewmien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esperjenza ta' l-aħħar snin kalendarji wriet dewmien fil-pagamenti. Il-bdiewa għall-inqas 
għandhom jiġu kkumpensati jekk il-pagamenti jdumu ma jsiru. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-politika 
agrikola komuni, l-iskemi komuni ta' l-
appoġġ għandhom jiġu aġġornati għall-
iżviluppi li jsiru, fejn meħtieġ fil-limiti ta' 
żmien qosra. Għaldaqstant, il-benefiċjarji 
ma jistgħux iserrħu fuq il-fatt li l-
kundizzjonijiet għall-għajnuna mhux ser 
jinbidlu u għandhom ikunu ppreparati għal 
reviżjoni possibli ta’ l-iskemi fid-dawl ta’ 
l-iżviluppi ekonomiċi jew tal-qagħda tal-
baġit.

(23) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-politika 
agrikola komuni, l-iskemi komuni ta' l-
appoġġ għandhom jiġu aġġornati għall-
iżviluppi li jsiru. Għaldaqstant, il-
benefiċjarji ma jistgħux iserrħu fuq il-fatt li 
l-kundizzjonijiet għall-għajnuna mhux ser 
jinbidlu u għandhom ikunu ppreparati għal 
reviżjoni possibli ta’ l-iskemi fid-dawl ta’ 
l-iżviluppi ekonomiċi jew tal-qagħda tal-
baġit.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
stabbilixxa skema ta' pagament uniku li 
għaqqad id-diversi mekkaniżmi ta' appoġġ 
eżistenti f'skema unika ta' pagamenti diretti 
diżakkoppjati. L-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku turi li fiha ċerti elementi li jistgħu 
jiġu ssimplifikati għall-benefiċċju tal-
bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Barra 
minn hekk, peress li sadanittant ġiet 
implimentata l-iskema ta' pagament uniku 
mill-Istati Membri kollha li kienu mitluba 
jagħmlu hekk, għadd ta' dispożizzjonijiet 

(24) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
stabbilixxa skema ta' pagament uniku li 
għaqqad id-diversi mekkaniżmi ta' appoġġ 
eżistenti f'skema unika ta' pagamenti diretti 
diżakkoppjati. L-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku turi li fiha ċerti elementi li jistgħu 
jiġu ssimplifikati għall-benefiċċju tal-
bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Barra 
minn hekk, peress li sadanittant ġiet 
implimentata l-iskema ta' pagament uniku 
mill-Istati Membri kollha li kienu mitluba 
jagħmlu hekk, għadd ta' dispożizzjonijiet 



PE407.775v01-00 14/90 PR\727224MT.doc

MT

marbutin ma' l-implimentazzjoni inizjali 
tagħha skadew u għalhekkk dawn 
għandhom jiġu adattati. F'dan il-kuntest, 
f'xi każijiet ġie osservat nuqqas sinifikanti 
fl-użu tad-drittijiet għall-pagamenti. Biex 
sitwazzjoni bħal din tiġi evitata u meta 
wieħed iqis li l-bdiewa diġà huma 
familjari mal-funzjonament ta' l-iskema 
ta' pagament uniku, il-perjodu stabbilit 
fil-bidu biex id-drittijiet għall-pagamenti 
mhux użati jerġgħu lura lir-riżerva 
nazzjonali għandu jonqos għal sentejn.

marbutin ma' l-implimentazzjoni inizjali 
tagħha skadew u għalhekkk dawn 
għandhom jiġu adattati. F'dan il-kuntest, 
f'xi każijiet ġie osservat nuqqas sinifikanti 
fl-użu tad-drittijiet għall-pagamenti. Biex 
sitwazzjoni bħal din tiġi evitata, il-perjodu 
stipulat biex id-drittijiet għall-pagamenti 
mhux użati jerġgħu lura lir-riżerva 
nazzjonali għandu jiġi stabbilit għal tliet 
snin. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sentejn huwa żmien qasir wisq, jaqbel li jiddaħħal mill-ġdid il-limitu ta’ tliet snin stipulat fir-
Regolament (KE) nru 1782/2003. 

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għandhom jinżammu l-elementi 
prinċipali ta' l-iskema ta' pagament uniku. 
B'mod partikolari l-istabbiliment ta' limiti 
massimi nazzjonali għandu jiżgura li l-
livell totali ta' appoġġ u drittijiet ma 
jaqbżux il-limitazzjonijiet baġitarji tal-
preżent. L-Istati Membri għandhom 
joperaw ukoll riżerva nazzjonali li tista' 
tintuża biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' 
bdiewa ġodda fl-iskema jew biex iqisu 
ħtiġijiet speċifiċi f'ċerti reġjuni. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar it-trasferiment u 
l-użu ta' drittijiet għall-pagamenti biex jiġu 
evitati it-trasferiment speulattiv u l-
akkumulu ta' drittijiet għall-pagamenti 
mingħajr bażi agrikola korrispondenti 

Għandhom jinżammu l-elementi prinċipali 
ta' l-iskema ta' pagament uniku. B'mod 
partikolari l-istabbiliment ta' limiti massimi 
nazzjonali għandu jiżgura li l-livell totali 
ta' appoġġ u drittijiet ma jaqbżux il-
limitazzjonijiet baġitarji tal-preżent. F’każ 
li, fl-aħħar ta’ sena baġitarja partikulari, 
jibqa’ marġini f’xi Stat Membru bejn l-
ammonti li fil-fatt intefqu u l-limitu 
massimu nazzjonali, id-differenza 
għandha tingħata lura lir-riżerva 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
joperaw din ir-riżerva li tista' tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta' bdiewa 
ġodda, ta’ żgħażagħ, ta' intrapriżi 
familjari jew ta’ bdiewa prijoritarji fl-
iskema jew biex iqisu ħtiġijiet speċifiċi 
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f'ċerti reġjuni Għandhom jiġu stabbiliti 
regoli dwar it-trasferiment u l-użu ta' 
drittijiet għall-pagamenti biex jiġu evitati 
it-trasferiment speulattiv u l-akkumulu ta' 
drittijiet għall-pagamenti mingħajr bażi 
agrikola korrispondenti 

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Wara l-integrazzjoni fl-iskema ta' 
pagament uniku ta' l-appoġġ tas-suq li 
qabel kien akkoppjat, il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti, f'dawk l-Istati Membri li 
ħadu l-għażla ta' implimentazzjoni storika, 
kien ibbażat fuq il-livell individwali ta' l-
appoġġ tal-passat. Wara snin dejjem 
jiżdiedu minn meta ġiet introdotta l-iskema 
ta' pagament uniku u wara l-integrazzjoni 
sussegwenti ta' aktar setturi fl-iskema ta' 
pagament uniku, qed issir ħaġa dejjem 
aktar diffiċli biex tiġi ġġustifikata l-
leġittimità tad-differenzi individwali 
sinifikanti fil-livell ta' l-appoġġ li huwa 
bbażat biss fuq l-appoġġ tal-passat. Għal 
din ir-raġuni l-Istati Membri li kienu 
għażlu l-implimentazzjoni storika 
għandhom taħt ċerti kundizzjonijiet 
jitħallew jirrevedu d-drittijiet għall-
pagamenti allokati bil-għan li l-valur ta' l-
unità tagħhom jiġi approssimat filwaqt li 
jkunu rispettati l-prinċipji ġenerali tal-
leġiżlazzjoni komunitarja u l-għanijiet tal-
Politika Agrikola Komuni. F'dan il-kuntest 
l-Istati Membri jistgħu iqisu l-
ispeċifiċitajiet taż-żoni ġeografiċi meta 
jistabbilixxu l-valuri li joqorbu aktar. L-
ibbilanċjar tad-drittijiet għall-pagamenti 
għandu jsir waqt perjodu ta' tranżizzjoni 
adegwat u fi ħdan firxa limitata ta' tnaqqis 

(28) Wara l-integrazzjoni fl-iskema ta' 
pagament uniku ta' l-appoġġ tas-suq li 
qabel kien akkoppjat, il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti, f'dawk l-Istati Membri li 
ħadu l-għażla ta' implimentazzjoni storika, 
kien ibbażat fuq il-livell individwali ta' l-
appoġġ tal-passat. Wara snin dejjem 
jiżdiedu minn meta ġiet introdotta l-iskema 
ta' pagament uniku u wara l-integrazzjoni 
sussegwenti ta' aktar setturi fl-iskema ta' 
pagament uniku, qed issir ħaġa dejjem 
aktar diffiċli biex tiġi ġġustifikata l-
leġittimità tad-differenzi individwali 
sinifikanti fil-livell ta' l-appoġġ li huwa 
bbażat biss fuq l-appoġġ tal-passat. Għal 
din ir-raġuni l-Istati Membri li kienu 
għażlu l-implimentazzjoni storika 
għandhom taħt ċerti kundizzjonijiet 
jitħallew jirrevedu d-drittijiet għall-
pagamenti allokati bil-għan li l-valur ta' l-
unità tagħhom jiġi approssimat filwaqt li 
jkunu rispettati l-prinċipji ġenerali tal-
leġiżlazzjoni komunitarja u l-għanijiet tal-
Politika Agrikola Komuni. F'dan il-kuntest 
l-Istati Membri jistgħu iqisu l-
ispeċifiċitajiet taż-żoni ġeografiċi meta 
jistabbilixxu l-valuri li joqorbu aktar. L-
ibbilanċjar tad-drittijiet għall-pagamenti 
għandu jsir waqt perjodu ta' tranżizzjoni 
adegwat, skond il-pass ta’ l-
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sabiex il-bdiewa jitħallew jadattaw b'mod 
raġonevoli għal-livelli varjabbli ta' 
appoġġ..

implimentazzjoni magħżul minn kull Stat 
Membru, u fi ħdan firxa limitata ta' tnaqqis 
sabiex il-bdiewa jitħallew jadattaw b'mod 
raġonevoli għal-livelli varjabbli ta' 
appoġġ..

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flesibilità għall-Istati Membri.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Bis-saħħa tar-riforma ta' l-2003 l-Istati 
Membri kellhom l-għażla japplikaw għall-
iskema ta' pagament uniku permezz ta' l-
implimentazzjoni storika jew reġjonali. 
Minn dak iż-żmien 'l hemm l-Istati Membri 
kellhom l-opportunità jivvalutaw l-effetti 
ta' l-għażliet tagħhom fir-rigward kemm ta' 
l-adegwatezza ekonomika tagħhom kif 
ukoll dik amministrattiva. Għaldaqstant l-
Istati Membri għandhom jingħataw l-
opportunità biex jirrevedu l-għażla inizjali 
tagħhom fid-dawl ta' l-esperjenza. Għal din 
ir-raġuni, l-Istati Membri li kienu applikaw 
il-mudell storiku għandhom jiġu 
awtorizzati jaqilbu għall-mudell reġjonali 
kif ukoll ikollhom il-possibbiltà li jiġi 
bbilanċjat il-valur tad-drittijiet għall-
pagamenti. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri li kienu għażlu li japplikaw il-
mudell reġjonali għandhom jingħataw l-
għażla li jirrevedu d-deċiżjonijiet tagħhom 
taħt ċerti kundizzjonijiet bil-għan li 
japprossimaw il-valur tad-drittijet għall-
pagamenti skond fażijiet stabbiliti minn 
qabel filwaqt li jkunu rispettati l-prinċipji 
ġenerali tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u 
lgħanijiet tal-Politika Agrikola Komuni. 

(29) Bis-saħħa tar-riforma ta' l-2003 l-Istati 
Membri kellhom l-għażla japplikaw għall-
iskema ta' pagament uniku permezz ta' l-
implimentazzjoni storika jew reġjonali. 
Minn dak iż-żmien 'l hemm l-Istati Membri 
kellhom l-opportunità jivvalutaw l-effetti 
ta' l-għażliet tagħhom fir-rigward kemm ta' 
l-adegwatezza ekonomika tagħhom kif 
ukoll dik amministrattiva. Għaldaqstant l-
Istati Membri għandhom jingħataw l-
opportunità biex jirrevedu l-għażla inizjali 
tagħhom fid-dawl ta' l-esperjenza. Għal din 
ir-raġuni, l-Istati Membri li kienu applikaw 
il-mudell storiku għandhom jiġu 
awtorizzati jaqilbu għall-mudell reġjonali 
kif ukoll ikollhom il-possibbiltà li jiġi 
bbilanċjat il-valur tad-drittijiet għall-
pagamenti. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri li kienu għażlu li japplikaw il-
mudell reġjonali għandhom jingħataw l-
għażla li jirrevedu d-deċiżjonijiet tagħhom 
taħt ċerti kundizzjonijiet bil-għan li 
japprossimaw il-valur tad-drittijet għall-
pagamenti skond fażijiet stabbiliti minn 
qabel filwaqt li jkunu rispettati l-prinċipji 
ġenerali tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u 
lgħanijiet tal-Politika Agrikola Komuni. 
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Tibdiliet bħal dawn għandhom isiru waqt 
perjodu ta' tranżizzjoni adegwat u fi ħdan 
firxa limitata ta' tnaqqis sabiex il-bdiewa 
jitħallew jadattaw b'mod raġonevoli għal-
livelli varjabbli ta' appoġġ.

Tibdiliet bħal dawn għandhom isiru waqt 
perjodu ta' tranżizzjoni adegwat skond il-
pass ta’ l-implimentazzjoni magħżul minn 
kull Stat Membru, u fi ħdan firxa limitata 
ta' tnaqqis sabiex il-bdiewa jitħallew 
jadattaw b'mod raġonevoli għal-livelli 
varjabbli ta' appoġġ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flesibilità għall-Istati Membri.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 
ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla 
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 
fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Dan huwa l-każ partikolarment għall-
uċuħ tar-raba' kkultivati, is-setturi tal-
ħopps u taż-żrieragħ, kif ukoll sa ċertu 
punt, is-settur taċ-ċanga. Għaldaqstant, il-
pagamenti parzjalment akkoppjati f'dawn 
is-setturi għandhom jiġu integrati fl-iskem 
ta' pagament uniku. Sabiex il-bdiewa fis-
settur tal-laħam taċ-ċanga ikunu jistgħu 
jadattaw gradwalment għall-arranġamenti 
ta' appoġġ ġodda għandu jkun hemm 
provvediment għad-dħul f'fażijieti ta' l-

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 
ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 
fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Dan huwa l-każ partikolarment għall-
uċuħ tar-raba' kkultivati, is-setturi tal-
ħopps u taż-żrieragħ, kif ukoll sa ċertu 
punt, is-settur taċ-ċanga. Għaldaqstant, il-
pagamenti parzjalment akkoppjati f'dawn 
is-setturi għandhom jiġu integrati fl-iskem 
ta' pagament uniku. Sabiex il-bdiewa fis-
settur tal-laħam taċ-ċanga ikunu jistgħu 
jadattaw gradwalment għall-arranġamenti 
ta' appoġġ ġodda għandu jkun hemm 
provvediment għad-dħul f'fażijieti ta' l-
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integrazzjoni tal-primjum speċjali għall-
annimali maskili u l-primjums għall-qatla. 
Peress li l-pagamenti parzjalment 
akkoppjati fis-setturi tal-frott u tal-ħaxix 
iddaħħlu biss dan l-aħħar, u bħala miżura 
ta' tranżizzjoni biss, ma' hi meħtieġa l-ebda 
reviżjoni ta' tali skemi.

integrazzjoni tal-primjum speċjali għall-
annimali maskili u l-primjums għall-qatla 
għall-annimali bovini, ħlief għall-
għoġiela. Peress li l-pagamenti parzjalment 
akkoppjati fis-setturi tal-frott u tal-ħaxix 
iddaħħlu biss dan l-aħħar, u bħala miżura 
ta' tranżizzjoni biss, ma' hi meħtieġa l-ebda 
reviżjoni ta' tali skemi.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Madankollu, fir-rigward tas-settur 
tal-baqar li jreddgħu, tan-nagħaġ u tal-
mogħoż jidher li possibbilment għada 
meħtieġa ż-żamma tal-livell minimu ta' 
produzzjoni agrikola għall-ekonomiji 
agrikoli f'ċerti reġjuni u, b'mod partikolari, 
fejn il-bdiewa ma għandhomx rikors għal 
alternattivi ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, 
l-Istati Membri għandhom ikollhom l-
għażla li jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-
livell ta' bħalissa, jew fir-rigward tal-baqar
li jreddgħu, f'livell aktar baxx. F'dak il-każ 
għandu jkun hemm provvediment speċjali 
fir-rigward tar-rekwiżiti ta' l-
identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni li 
hemm provvediment għalihom fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1760/2000 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004, 
b'mod partikolari bil-għan li tinkiseb it-
traċċabbiltà ta' l-annimali.

(31) Fir-rigward tal-primjum għall-baqar li 
jreddgħu, il-primjum għall-qtil ta’ l-
għoġiela u s-settur tan-nagħaġ u tal-
mogħoż jidher li possibbilment għada 
meħtieġa ż-żamma tal-livell minimu ta' 
produzzjoni agrikola għall-bilanċ bejn is-
setturi u għall-ekonomiji agrikoli f'ċerti 
reġjuni u, b'mod partikolari, fejn il-bdiewa 
ma għandhomx rikors għal alternattivi 
ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, l-Istati 
Membri għandhom ikollhom l-għażla li 
jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-livell ta' 
bħalissa, jew fir-rigward tal-baqar li 
jreddgħu u tal-primju għall-qtil ta’ l-
għoġiela, f'livell aktar baxx. F'dak il-każ 
għandu jkun hemm provvediment speċjali 
fir-rigward tar-rekwiżiti ta' l-
identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni li 
hemm provvediment għalihom fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1760/2000 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004, 
b'mod partikolari bil-għan li tinkiseb it-
traċċabbiltà ta' l-annimali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bhejjem u s-settur ta’ l-annimali bovini b’mod partikulari jinsabu ffaċċjati 
minn diffikultajiet kbar.  Għalhekk l-appoġġ għandu jinżamm mhux biss għall-baqar li 
jreddgħu iżda wkoll għall-qtil ta' l-għoġiela.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10% 
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi. 
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' 
xi telf ekonomiku minħabba każijiet ta' 
mard ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-
għan li jiġu rispettati l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità r-riżorsi li 
jistgħu jintużaw għal kwalunkwe miżura ta' 
appoġġ akkoppjat għandhom ikunu limitati 
fuq livell xieraq. Skond dan għandhom 
jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet applikabbli 
għall-kontributi finanzjarji għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ u l-kumpens 
relatat mal-mard ta' l-annimali jew tal-
pjanti.

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10% 
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi. 
Bil-għan li jiġu rispettati l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità r-riżorsi li 
jistgħu jintużaw għal kwalunkwe miżura ta' 
appoġġ akkoppjat għandhom ikunu limitati 
fuq livell xieraq. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-proporzjonijiet tal-limiti massimi disponibbli għall-Istati Membri għandhom jiżdiedu għal 
15%. Madankollu, ikun tajjeb kieku jiġi stipulat li 10% jista’ jintuża biex jittrattat problemi 
bħat-titjib tal-kwalità u biex itaffi l-konsegwenzi tad-diżakkoppjar ta’ l-appoġġ f’setturi li 
huma partikularment sensittivi u 5% biex ikopri l-assikurazzjoni tal-ħsad, l-
organizzazzjonijiet professjonali u l-fond reċiproku, sabiex dawn it-tliet miżuri jirċievu 
appoġġ adegwat. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Minħabba l-importanza dejjem 
tikber tal-ġestjoni tar-riskji effettiva, 
xieraq li l-Istati Membri jiġu awtorizzati 
jużaw sa 5% aktar mil-limiti massimi 
tagħhom biex jikkontribwixxu 
finanzarjament għall-primjums li l-
bdiewa jħallsu għall-assigurazzjoni ta' l-
uċuħ kif ukoll għall-finanzjament tal-
kumpens finanzjarju ta' xi telf ekonomiku 
minħabba każijiet ta' mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi żgurat appoġġ adegwat għal dawn iż-żewġ miżuri li huma meħtieġa biex tiġi 
ffaċċjata l-instabilità li tista' tolqot lis-swieq agrikoli. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 32 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Jaqbel li l-Istati Membri li ma 
jixtiqux jużaw dawn il-pagamenti speċifiċi 
fit-totalità tagħhom jew parzjalment jiġu 
awtorizzati jallokaw l-ammonti li 
jirriżulatw biex isaħħu l-programmi ta’ 
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żvilupp rurali.  Madankollu, billi l-
ammonti li jibqgħu fl-ewwel pilastru jridu 
jiġu koperti bis-sħiħ mill-baġit 
Komunitarju, jekk dawn l-ammonti jiġu 
trasferiti għat-tieni pilastru jeħtieġ li dan 
ikun possibbli mingħajr kofinanzjament 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Qed jidher dejjem aktar ċar li jeħtieġ li nimxu lil hinn mill-kunċetti ta’ l-ewwel u t-tieni 
pilastru. M’għandniex indgħajfu wieħed biex insaħħu ieħor, iżda minflok għandna nużaw il-
fondi fejn l-aktar ikollhom impatt. Din hija r-raġuni għal xiex l-Istati Membri li ma jixtiqux 
jużaw l-ammonti, sħaħ jew parzjali, li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 68 u 68a 
għandhom ikunu jistgħu jagħżlu li jsaħħu l-programmi tagħhom ta’ żvilupp rurali, iżda 
mingħajr ko-finanzjament. 

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36 ) Madankollu, matul is-sena 2003 għal 
diversi raġunijiet qamet il-ħtieġa għal talba 
ta' appoġġ speċifiku għal ċertu numru ta' 
uċuħ. L-esperjenza miksuba mill-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 flimkien ma' l-evoluzzjoni 
tas-sitwazzjoni fis-suq tindika li skemi li fl-
2003 tħallew barra mill-iskema ta' 
pagament uniku issa jistgħu jiġu integrati 
f'din l-iskema bil-għan tal-promozzjoni ta' 
agrikoltura aktar sostenibbli u orjentata 
għas-suq. Dan hu l-każ partikolarment 
għas-settur taż-żejt taż-żebbuġ, li fih ġie 
applikat akkoppjar marġinali biss Huwa l-
każ ukoll għall-pagamenti tal-qamħ tad-
durum, l-uċuħ ta' proteina, ir-ross, il-
lamtu tal-patata, u l-ġewż, għaliex 
hawnhekk l-effettività dejjem tonqos tal-
pagamenti akkoppjati li fadal, iżżid l-

(36) Madankollu, matul is-sena 2003 għal 
diversi raġunijiet qamet il-ħtieġa għal talba 
ta' appoġġ speċifiku għal ċertu numru ta' 
uċuħ. L-esperjenza miksuba mill-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 flimkien ma' l-evoluzzjoni 
tas-sitwazzjoni fis-suq tindika li skemi li fl-
2003 tħallew barra mill-iskema ta' 
pagament uniku issa jistgħu jiġu integrati 
f'din l-iskema bil-għan tal-promozzjoni ta' 
agrikoltura aktar sostenibbli u orjentata 
għas-suq. Dan hu l-każ partikolarment 
għas-settur taż-żejt taż-żebbuġ, li fih ġie 
applikat akkoppjar marġinali biss. Huwa l-
każ ukoll għall-pagamenti tal-qamħ tad-
durum, ir-ross, il-lamtu tal-patata, u l-
ġewż, għaliex hawnhekk l-effettività 
dejjem tonqos tal-pagamenti akkoppjati li 
fadal, iżżid l-appoġġ għall-għażla tad-
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appoġġ għall-għażla tad-diżakkoppjar. Fil-
każ tal-kittien huwa xieraq ukoll li 
jitneħħa l-appoġġ għall-ipproċessar u li l-
ammonti rilevanti jiġu integrati fl-iskema 
ta' pagament uniku. Fir-rigward tar-ross, 
l-għalf imnixxef, il-lamtu tal-patata u l-
kittien għandu jiġi pprovdut perjodu ta' 
tranżizzjoni biex jiġi żgurat it-trasferiment 
tagħhom lejn appoġġ diżakkoppjat kemm 
jista' jkun mingħajr l-ebda xkiel. Fir-
rigward tal-ġewż, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew ikomplu jħallsu s-
sehem nazzjonali ta' l-għajnuna b'mod 
akkoppjat sabiex jipproteġu kontra l-effetti 
tad-diżakkoppjar.

diżakkoppjar. Fir-rigward tar-ross, il-lamtu 
tal-patata u l-kittien għandu jiġi pprovdut 
perjodu ta' tranżizzjoni biex jiġi żgurat it-
trasferiment tagħhom lejn appoġġ 
diżakkoppjat kemm jista' jkun mingħajr l-
ebda xkiel. Fir-rigward tal-ġewż, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew ikomplu 
jħallsu s-sehem nazzjonali ta' l-għajnuna 
b'mod akkoppjat sabiex jipproteġu kontra l-
effetti tad-diżakkoppjar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għalf imnixxef jinsab taħt COM li qed jiġi evalwat u  r-riżultati għadhom m'humiex 
magħrufa. Barra minn hekk, it-tneħħija ta' l-appoġġ akkoppjat għall-uċuħ tal-proteina jista’ 
jwassal biex it-tnaqqis taz-zoni kultivati jkompli jiġi aċċellerat. Dawn iż-żewġ miżuri li jneħħu 
l-appoġġ ikunu ta’ ħsara għas-settur tal-produzzjoni tal-bhejjem, billi jistgħu jwasslu għal 
nuqqas ta’ proteini meħtieġa għall-għalf ta’ l-annimali.  

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Bħala riżultat ta' l-integrazzjoni ta' l-
iskemi ġodda fl-iskema ta' pagament uniku, 
għandha ssir dispożizzjoni għall-kalkolu 
tal-livell ġdid ta' l-appoġġ ta' dħul 
individwali taħt dik l-iskema. Fil-każ tal-
ġewż, il-lamtu tal-patata, il-kittien u l-
għalf imnixxef, it-tali żieda għandha 
tingħata abbażi ta' l-appoġġ li jkunu 
rċevew il-bdiewa fis-snin l-aktar reċenti. 
Madankollu, fil-każ ta' l-integrazzjoni tal-
pagamenti li s'issa kienu parzjalment 
esklużi mill-iskema ta' pagament uniku, l-
Istati Membri għandhom jingħataw l-
għażla li jużaw il-perjodi ta' referenza 
oriġinali.

(37) Bħala riżultat ta' l-integrazzjoni ta' l-
iskemi ġodda fl-iskema ta' pagament uniku, 
għandha ssir dispożizzjoni għall-kalkolu 
tal-livell ġdid ta' l-appoġġ ta' dħul 
individwali taħt dik l-iskema. Fil-każ tal-
ġewż, il-lamtu tal-patata u l-kittien, it-tali 
żieda għandha tingħata abbażi ta' l-appoġġ 
li jkunu rċevew il-bdiewa fis-snin l-aktar 
reċenti. Madankollu, fil-każ ta' l-
integrazzjoni tal-pagamenti li s'issa kienu 
parzjalment esklużi mill-iskema ta' 
pagament uniku, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw l-għażla li jużaw il-perjodi ta' 
referenza oriġinali.
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Or. fr

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) skemi ta' appoġġ għall-bdiewa li 
jipproduċu r-ross, il-patata tal-lamtu, il-
qoton, iz-zokkor, il-frott u l-ħaxix, il-laħam 
tan-nagħaġ u tal-mogħoż u ċ-ċanga u l-
vitella;

(d) skemi ta' appoġġ għall-bdiewa li 
jipproduċu r-ross, il-proteina, il-patata tal-
lamtu, il-qoton, iz-zokkor, il-frott u l-ħaxix, 
it-tabakk, il-laħam tan-nagħaġ u tal-
mogħoż u ċ-ċanga u l-vitella;

Or. fr

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) “bidwi li jkun intitolat għall-
pagamenti” tfisser bidwi li ġie allokat 
drittijiet għall-pagamenti, inkella dawn 
ġew trasferiti lilu b’mod definittiv; 

Or. fr

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a b) “benefiċjarju kbir” tfisser persuna 
fiżika jew morali li tirċievi aktar minn 
500,000 EUR f’forma ta’ pagamenti 
stipulati fl-Anness I;
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Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f a) “reġjun” ifisser Stat Membru, reġjun 
fi ħdan Stat Membru jew zona ġeografika 
fi ħdan Stat Membru b'karatteristiċi 
speċifiċi u/jew fatturi ta' xkiel strutturali, 
mill-għażla ta' l-Istat Membru 
kkonċernat; 

Or. fr

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikoku 5 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) Sikurezza fuq il-post tax-xogħol,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, li kienet ġiet inkluża fil-proposta ta’ riforma tal-Kummissjoni ta’ l-2003, 
għandha titwaqqaf mill-ġdid. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
art agrikola kollha, speċjalment art li 
m'għadhiex tintuża għall-skopijiet tal-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
art agrikola kollha, speċjalment art li 
m'għadhiex tintuża għall-skopijiet tal-
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produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni 
agrikola and ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, fuq livell 
nazzjonali jew reġjonali, il-kundizzjonijiet 
minimi għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba fuq il-bażi tal-qafas 
stabbilit fl-Anness III, wara li jkunu tqiesu 
l-karatteristiċi speċifiċi ta' ż-żoni 
konċernati, inklużi l-kundizzjonijiet tal-
ħamrija u klimatiċi, sistemi tal-biedja 
eżistenti, użu ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-
raba’, prattiċi tal-biedja, u strutturi tal-
farms. 

produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni 
agrikola and ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, fuq livell 
nazzjonali jew reġjonali, il-kundizzjonijiet 
minimi għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba fuq il-bażi tal-qafas 
stabbilit fl-Anness III u/jew standards 
oħra konsistenti man-natura ta’ l-
industrija tal-biedja proprja tagħhom, 
wara li jkunu tqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
ta' ż-żoni konċernati, inklużi l-
kundizzjonijiet tal-ħamrija u klimatiċi, 
sistemi tal-biedja eżistenti, użu ta’ l-art, 
newba ta’ l-uċuħ tar-raba’, prattiċi tal-
biedja, u strutturi tal-farms. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li l-għażla ta’ l-Istati Membri ma tkunx limitata għall-istandards imsemmija fl-Anness 
III iżda li tkun tinkludi wkoll il-possibilità li tiġi meqjusa n-natura speċifika ta' l-industrija 
tal-biedja prorpja tagħhom. 

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta mill-ġdid id-dispożizzjoni li tidher fir-riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta’ 
Marzu 2008 li ġiet adottata b’maġġoranza kbira ħafna. 
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Article 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta mill-ġdid id-dispożizzjoni li tidher fir-riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta’ 
Marzu 2008 li ġiet adottata b’maġġoranza kbira ħafna.

Emenda 30

Proposta għal regolament
l-Artikolu 7(1)(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta mill-ġdid id-dispożizzjoni li tidher fir-riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta’ 
Marzu 2008 li ġiet adottata b’maġġoranza kbira ħafna.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) 2012: 13 % (d) 2012: 5 %

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta mill-ġdid id-dispożizzjoni li tidher fir-riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta’ 
Marzu 2008 li ġiet adottata b’maġġoranza kbira ħafna.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikoku 7 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- a) b'punt perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 10,000 u 99,999, 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjoni inkluża fir-riżoluzzjoni tat-12 ta’ Marzu tal-PE, li 
ġiet adottata b’maġġoranza qawwija.  

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) b'3 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 100,000 u 199,999,

(a) b'2 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 100,000 u 199,999, 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjoni inkluża fir-riżoluzzjoni tat-12 ta’ Marzu tal-PE, li 
ġiet adottata b’maġġoranza qawwija. 
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Article 7 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b'6 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 299 999,

(b) bi 3 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 299 999,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjoni inkluża fir-riżoluzzjoni tat-12 ta’ Marzu tal-PE, li 
ġiet adottata b’maġġoranza qawwija. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
l-Artikolu 7(2)(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b' 9 punti perċentwali għall-ammonti ta' 
EUR 300 000 jew aktar.

(c) b' 4 punti perċentwali għall-ammonti ta' 
EUR 300 000 jew aktar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora d-dispożizzjoni inkluża fir-riżoluzzjoni tat-12 ta’ Marzu tal-PE, li 
ġiet adottata b’maġġoranza qawwija. 

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-ammont massimu ta’ pagamenti 
stipulati fl-Anness I huwa stabbilit għal 
EUR 500,000 għal kull intrapriża. 

Or. fr
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Emenda 37

Proposta għar-regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. Bħala deroga mill-paragrafu 2a, Stat 
Membru jista’ jiddeċiedi li, għal sena 
kalendarja partikulari, jgħolli dan il-
limitu massimu b’ammont ekwivalenti 
għall-pagi mħallsa lill-ħaddiema koperti 
mir-regoli tas-sigurtà soċjali fis-sena 
kkonċernata. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe limitu massimu fuq l-ammont ta’ appoġġ li għandu jitħallas lil kull intrapriża 
għandu jqis il-fattur ta’ l-impjieg.

Emenda 38

Proposta għar-regolament
Artikolu 7 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Or. fr
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Emenda 39

Proposta għar-regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti li jikkorrispondi għat-tnaqqis 
b'5 punti perċentwali għandhom jiġu 
allokati lill-Istati Membri konċernati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2) 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:

L-ammonti li jirriżulataw mill-
applikazzjoni tal-modulazzjoni għandhom 
jiġu allokati lill-Istati Membri konċernati 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 128(2) abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. fr

Emenda 40

Proposta għar-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. L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta' l-Artikolu 7, paragrafu 2 
u 2a,  għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn l-ammonti għandhom jintużaw l-ewwelnett għall-iffinanzjar ta’ miżuri marbuta ma’ 
sfidi ġodda. 
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Emenda 41

Proposta għar-regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7(2a) 
għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru 
fejn ġew iġġenerati, b’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2).  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ammonti li jirriżultaw mil-limitu massimu għandhom jintużaw fi ħdan l-Istat Membru fejn 
ġew iġġenerati. 

Emenda 42

Proposta għar-regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 7 għandu japplika biss għal 
bdiewa fi Stat Membru ġdid fi kwalunkwe 
sena kalendarja partikolari sakemm il-
livell ta' pagamenti diretti applikabbli 
f'dak l-Istat Membru u għal dik is-sena 
kalendarja taħt l-Artikolu 110 ma jkunx 
taħt il-livell fl-Istati Membri minbarra fl-
Istati Membri l-ġodda, filwaqt li jitqies 
kull tnaqqis applikat skond l-
Artikolu 7(1).

Kwalunkwe ammont li jirriżulta mill-
applikazzjoni ta' l-Artikolu 68(b) għandu
jiġi allokat lill-Istat Membru ġdid fejn ġie 
ġġenerat, b'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 128(2). Dawn 
għandhom jintużaw skond l-
Artikolu 69(5a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005.

2. Fil-każ li l-Artikolu 7 jkun japplika 
għal bdiewa fi Stat Membru ġdid, il-
perċentwal applikabbli skond l-
Artikolu 7(1) għandu jkun limitat għad-
differenza bejn il-livell ta' pagamenti 
diretti applikabbli għalih skond l-
Artikolu 110 u l-livell fl-Istati Membri 
minbarra l-Istati Membri l-ġodda, filwaqt 
li jitqies kull tnaqqis applikabbli skond l-
Artikolu 7(1).
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3. Fejn it-tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 7 
jkun japplika għal bdiewa fi Stat Membru 
ġdid l-ebda pagament dirett nazzjonali u 
komplementari skond l-Artikolu 120 ma 
għandu jingħata lill-bidwi konċernat. 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija marbuta ma’ dawk li jikkonċernaw l-Artikolu 7(1). 
 Fil-fatt, id-dispożizzjonijiet proposti hawnhekk mill-Kummissjoni rigward il-modulazzjoni fl-
Istati Membri l-ġodda għandhom sens biss, waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni, jekk il-proposti 
tal-Kummissjoni dwar l-ammonti tal-modulazzjoni li għandhom jiġu applikati fil-bqija ta’ l-
UE ma jiġux modifikati. Barra minn hekk, l-Istati Membri ġodda li ma jixtiqux jużaw, b’mod 
parzjali jew totali, il-possibiltajiet offerti mill-Artikoli 68 u 68 a għandhom ikunu jistgħu 
jallokaw l-ammonti li jirriżultaw għal miżuri marbuta ma’ l-iżvilupp rurali, mingħajr il-ko-
finanzjament. 

Emenda 43

Proposta għar-regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet f'każ ta' 
nuqqas ta' konformità mal-Kapitolu 1 
għandhom jiġu kkreditati fl-FAEG. L-Istati 
Membri jistgħu jżommu 25% minn dawn l-
ammonti.

L-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet f'każ ta' 
nuqqas ta' konformità mal-Kapitolu 1 
għandhom jiġu kkreditati fl-FAEG. L-Istati 
Membri jistgħu jżommu 50 % minn dawn 
l-ammonti. L-ammonti li jiġu rkuprati 
b’dan il-mod għandhom jiġu allokati lir-
riżerva nazzjonali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex jissorveljaw il-konformità mal-miżuri agro-
ambjentali, għalkemm l-ammonti rkuprati m’għandhomx jintużaw barra mis-settur agrikolu. 

Emenda 44

Proposta għar-regolament
Artikolu 28 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu, biex ikunu 
applikati skemi ta’ appoġġ Komunitarji jew 
nazzjonali oħra minbarra minn dawk 
mniżżla fl-Anness V, jinkorporaw fil-
proċeduri tagħhom ta’ l-amministrazzjoni u 
l-kontroll wieħed jew iktar mill-
komponenti tas-sistema integrata.

2. L-Istati Membri jistgħu, biex ikunu 
applikati skemi ta’ appoġġ Komunitarji jew 
nazzjonali oħra minbarra minn dawk 
mniżżla fl-Anness VI, jinkorporaw fil-
proċeduri tagħhom ta’ l-amministrazzjoni u 
l-kontroll wieħed jew iktar mill-
komponenti tas-sistema integrata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta' żball fit-test tal-Kummissjoni. 

Emenda 45

Proposta għar-regolament
Chapitre 5– artikolu 29 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 a
Sistema simplifikata

1. L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw 
sistema simplifikata. Il-parteċipazzjoni 
f’din is-sistema mhijiex obbligatorja u 
tapplika biss f’każ ta’ talba speċifika min-
naħa ta’ l-applikant.
2. L-applikanti għandu jkollhom aċċess 
għas-sistema jekk huma bbenefikaw mill-
inqas minn forma waħda ta’ appoġġ 
stipulata fl-Anness I matul kull waħda
mit-tliet snin qabel is-sena li fiha tiġi 
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ppreżentata l-applikazzjoni.
3. L-ammont li bidwi jista’ jirċievi taħt l-
iskema għandu jkun l-ogħla miż-żewġ 
ammont li ġejjin:
(a) il-medja ta’ l-ammonti mogħtija matul 
it-tliet snin qabel l-applikazzjoni; jew
(b) is-somma ta’ l-ammonti mogħtija 
matul is-sena ta’ qabel is-sena li fiha ġiet 
ippreżentata l-applikazzjoni.
4. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 
m’għandux jaqbeż EUR 500. 

L-ammont konċernat fl-iskema 
simplifikata jingħata bħala pagament fiss 
darba kull sentejn, mis-sena li fiha ġiet 
ippreżentata l-applikazzjoni għall-
parteċipazzjoni fl-iskema.   L-ammont 
m’għandux jaqbeż EUR 1,000. 

L-applikanti li jkunu intitolati għal 
somma ogħla taħt l-iskema tal-pagament 
uniku jew kwalunkwe skema oħra ta’ 
għajnuna stipulata fl-Anness I jistgħu 
jagħżlu li jieħdu sehem fl-iskema 
simplifikata jekk jaqblu li jirċievu, fuq 
bażi ta’ kull sentejn, pagament fiss li ma 
jaqbiżx dan il-limitu massimu. 
Il-benefiċjarji ta’ l-iskema simplifikata 
jistgħu jitilqu mill-iskema skond il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-[regolament 
ta’ implimentazzjoni].
5. L-iskema simplifikata tista’ tiġi 
mmaniġġjata minn entitajiet 
professjonali, organizzazzjonijiet tal-
produtturi, koperattivi agrikoli u/jew 
entitajiet privati oħra awtorizzati mill-Istat 
Membru konċernat.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skema simplifikata bbażata fuq pagament fiss kull sentejn tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi 
tal-ħlas ta’ l-appoġġ Komunitarju, filwaqt li ma teskludix il-benefiċjarji żgħar.  
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Emenda 46

Proposta għar-regolament
Artikolu 30 - paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ma għandhomx jagħtu 
pagamenti diretti lil bidiwi f'waħda minn 
dawn il-każijiet li ġejjin: 

imħassar

(a) fejn l-ammont totali ta' pagamenti 
diretti ikklejmjat jew li għandu jingħata 
f'sena kalendarja partikolari ma jaqbiżx 
EUR 250, jew
(b) fejn il-medda eliġibbli ta' l-azjenda li 
għaliha qed jiġu kklejmjati jew li 
għandhom jingħataw il-pagamenti diretti 
ma taqbiżx ettaru wieħed. Madankollu, 
Ċipru jista jistipula medda eliġibbli 
minima ta' 0.3 ettari u Malta ta' 0.1 ettari.
Madankollu, bdiewa li għandhom drittijiet 
speċjali kif imsemmija fl-Artikolu 45(1) 
għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjoni msemmija fil-punt (a).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Rigward il-limitu massimu tal-pagamenti, qed tiġi proposta skema simplifikata permezz ta’ l-
emenda għall-Artikolu 29. Rigward iz-zona massima eliġibbli, l-iskema attwali għandha 
tibqa’ fis-seħħ.

Emenda 47

Proposta għar-regolament
Artikolu 30 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
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b'mod oġġettiv u mhux diskriminatorju li 
ma jagħtux pagamenti fi ħdan it-tifsira tat-
tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 48 tat-
Trattat diretti lil kumpaniji jew ditti li l-
kompiti tal-kumpanija prinċipali tagħhom 
ma jinvolvux l-eżerċitar ta' attività 
agrikola.

b'mod oġġettiv u mhux diskriminatorju li 
ma jagħtux pagamenti fi ħdan it-tifsira tat-
tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 48 tat-
Trattat diretti lil kumpaniji jew ditti li l-
kompiti tal-kumpanija prinċipali tagħhom 
ma jinvolvux il-produzzjoni, it-trobbija 
jew il-kultivazzjoni ta’ prodotti agrikoli, 
fosthom il-ħsad, il-ħlib, it-trobbija u ż-
żamma ta’ bhejjem għal skopijiet agrikoli. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħlas ta’ appoġġ lil benefiċjarji li l-attivitajiet tagħhom huma marbuta biss mill-bogħod ma’ 
l-agrikoltura produttiva għandu jkun minimu. 

Emenda 48

Proposta għar-regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti għandhom isiru darbtejn 
fis-sena fil-perjodu bejn l-1 ta' Diċembru 
sat-30 ta' Ġunju tas-sena kalendarja ta' 
wara.

2. Il-pagamenti għandhom isiru darbtejn 
fis-sena fil-perjodu bejn l-1 ta' Diċembru 
sat-30 ta' Ġunju tas-sena kalendarja ta' 
wara, u għandhom jinkludu ħlas ta’ 
mgħax bir-rati tas-suq fuq l-ammont 
dovut mill-1 ta’ Marzu tas-sena 
kalendarja li jmiss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snin reċenti, l-esperjenza wriet li kien hemm dewmien biex sar il-ħlas. Il-bdiewa għall-
inqas għandhom jirċievu kumpens jekk il-ħlas isir tard.  
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Emenda 49

Proposta għar-regolament
Artikolu 31 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Pagamenti taħt l-iskemi ta' appoġġ 
imniżżla fl-Anness I ma għandomx 
jingħataw qabel ma jiġu ffinalizzati l-
kontrolli fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' 
l-eliġibbiltà, li jitwettqu mill-Istat Membru 
skond l-Artikolu 22.

3. Pagament sħiħ, forma ta’ massimu ta’ 
żewġ pagamenti perjodiċi, taħt l-iskemi ta' 
appoġġ imniżżla fl-Anness I ma għandomx 
jingħataw qabel ma jiġu ffinalizzati l-
kontrolli fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta' 
l-eliġibbiltà, li jitwettqu mill-Istat Membru 
skond l-Artikolu 22. L-ewwel pagament 
perjodiku, li jikkonsisti f’massimu ta’ 
50% ta’ l-ammont totali stmat li għandu 
jingħata, jista’ jsir qabel ma jiġu 
finalizzati l-kontrolli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ l-eliġibilità għall-ħlas wara l-kontroll jagħmel sens. Iżda r-rapporteur 
jippreferi li titħallas parti minn qabel.

Emenda 50

Proposta għar-regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għal xi 
dispożizzjonijiet speċifiċi fi skemi ta’ 
appoġġ individwali, ma għandu jsir l-ebda 
pagament lill-benefiċjarji li jinstabu li 
ħolqu artifiċjalment il-kundizzjonjiet 
mitluba biex jakkwistaw tali pagamenti bl-
intenzjoni li jiksbu vantaġġ kontra l-
għanijiet ta’ dik l-iskema ta’ appoġġ.

Mingħajr preġudizzju għal xi 
dispożizzjonijiet speċifiċi fi skemi ta’ 
appoġġ individwali, ma għandu jsir l-ebda 
pagament lill-benefiċjarji li jinstabu li 
ħolqu artifiċjalment il-kundizzjonjiet 
mitluba biex jakkwistaw tali pagamenti jew 
biex jevitaw it-tnaqqis stipulat fl-Artikolu 
7, bl-intenzjoni li jiksbu vantaġġ kontra l-
għanijiet ta’ dik l-iskema ta’ appoġġ.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-attentati biex tiġi evitata l-modulazzjoni għandhom jiġu penalizzati. 

Emenda 51

Proposta għar-regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I 
għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju 
għal reviżjoni possibbli fi kwalunkwe waqt
fid-dawl ta' l-iżviluppi ekonomiċi u l-
qagħda tal-baġit.

L-iskemi ta' appoġġ elenkati fl-Anness I 
għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju 
għal reviżjoni possibbli skond il-proċeduri 
stipulati mit-trattat, fid-dawl ta' l-iżviluppi 
ekonomiċi u l-qagħda tal-baġit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li l-Kummissjoni ma tkunx l-uniku entità bis-setgħa li temenda r-regoli kif jidhrilha.  

Emenda 52

Proposta għar-regolament
Artikolu 34 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iskopijiet ta’ dan it-titolu, bdiewa 
li għandhom drittijiet għall-pagament 
għandu jfisser bdiewa li ġew allokati 
drittijiet għall-pagament, jew dawn ġew 
trasferiti lilhom definittivament.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni issa tidher fl-Artikolu 2, li jistipula d-definizzjonijiet kollha meħtieġa biex 
ir-regolament jiftiehem kif xieraq. 
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Emenda 53

Proposta għar-regolament
Artikolu 37 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet għall-pagament għal kull ettaru 
ma għandhomx jiġu mmodifikati għajr jekk 
ipprovvdut xorta oħra.

1. Id-drittijiet għall-pagament għal kull 
ettaru ma għandhomx jiġu mmodifikati 
għajr jekk ipprovvdut xorta oħra.

Or. fr

Emenda 54

Proposta għar-regolament
Artikolu 37 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 128(2) ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tistipula regoli 
dettaljati għall-modifika tad-drittijiet 
għall-pagament, b’mod partikolari f’każ 
ta’ frazzjonijiet tad-drittijiet.

2. Jekk bidwi li ngħata pagament dirett 
fil-perjodu ta’ referenza jbiddel l-istatus 
legali jew id-denominazzjoni tiegħu matul 
dak il-perijodu jew mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel is-sena 
ta’ l-applikazzjoni ta’ l-iskema tal-
pagament uniku, huwa għandu jkollu 
aċċess għall-iskema tal-pagament uniku 
taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-bidwi li 
oriġinarjament kien qed imexxi l-
intrapriża. 
3. Jekk iseħħu xi mergers matul il-
perijodu ta’ referenza jew mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ 
qabel is-sena ta’ applikazzjoni ta’ l-
iskema tal-pagament uniku, il-bidwi li qed 
imexxi l-intrapriża l-ġdida għandu jkollu 
aċċess għall-iskema tal-pagament uniku 
taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-bdiewa li 
kienu qed imexxu l-intrapriżi oriġinali. 
Jekk iseħħu xi diviżjonijiet (scissions) 
matul il-perijodu ta’ referenza jew mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena 
ta’ qabel is-sena ta’ applikazzjoni ta’ l-
iskema tal-pagament uniku, il-bdiewa li 
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qed imexxu l-intrapriżi għandu jkollhom 
aċċess għall-prorata fl-iskema tal-
pagament uniku taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħall-bdiewa li kienu qed 
imexxu l-intrapriżi oriġinali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa ddaħħal id-dispożizzjonijiet inklużi fir-Regolament 1782/2003, li huma 
ħafna aktar ċari u preċiżi.  

Emenda 55

Proposta għar-regolament
Artikolu 41 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn ikun neċessarju, Stat Membru 
għandu jipproċedi għal tnaqqis lineari tal-
valur tad-drittijiet biex jiżgura li l-limitu 
massimu tiegħu jitħares.

2. Fejn ikun neċessarju, Stat Membru 
għandu jipproċedi għal persentaġġ ta’
tnaqqis lineari tal-valur tad-drittijiet biex 
jiżgura li l-limitu massimu tiegħu jitħares.

Or. fr

Emenda 56

Proposta għar-regolament
Artikolu 42 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joperaw 
riżerva nazzjonali li jkun fiha d-differenza 
bejn il-limitu massimu stipulat fl-
Anness VIII u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament allokati kollha.

1. L-Istati Membri għandhom joperaw 
riżerva nazzjonali li jkun fiha d-differenza 
bejn il-limitu massimu stipulat fl-
Anness VIII u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament allokati kollha, 
possibilment miżjuda bl-ammonti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 27.

Or. fr
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Emenda 57

Proposta għar-regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk fi tmiem sena baġitarja partikulari 
jiġi stabbilit li fi Stat Membru d-drittijiet 
għall-pagamenti kollha mħallsa jkunu 
anqas mil-limiti nazzjonali previsti fl-
Anness VIII, id-differenza tiġi allokata 
għar-riżerva nazzjonali

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, il-flus li ma jintefqux imorru lura fil-fondi ta' l-Istat Membru u jkunu jistgħu 
jintużaw għal skopijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn mas-settur tal-biedja u għalhekk jaqbel li 
l-flus li fil-bidu jkunu ġew previsti għas-settur tal-biedja, fil-fatt jintużaw f'dan is-settur .

Emenda 58

Proposta għar-regolament
Artikolu 42(2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jagħtu, skond il-prijorità u
l-kriterji oġġettivi, drittijiet għall-pagament 
lill-bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom u b’tali mod li jiżguraw 
trattament ugwali bejn l-bdiewa u li 
jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jagħtu, skond il-kriterji 
oġġettivi, drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa li jeżerċitaw attività agrikola, u 
b’tali mod li jiżguraw trattament ugwali 
bejn l-bdiewa u li jevitaw tagħwiġ tas-suq 
u tal-kompetizzjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jagħtu prijorità b'mod partikulari 
lill-bdiewa ġodda, bdiewa żgħażagħ u 
intrapriżi tal-familji jew lil bdiewa oħra 
prijoritarji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda essenzjalment terġa' tappilka l-istess kriterji li tuża l-Kummissjoni fl-Artikolu 
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95 (riżerva nazzjonali tad-drittijiet għall-primjum).

Emenda 59

Proposta għar-regolament
Artikolu 42(3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li ma japplikawx l-
Artikolu 68(1) jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jistabbilixxu, skond kriterji 
oġġettivi u b’mod li jiżguraw trattament 
ugwali bejn il-bdiewa u li jevitaw tagħwiġ 
tas-suq u tal-kompetizzjoni, drittijiet għall-
pagament lill-bdiewa f’żoni suġġetti għar-
ristrutturar u/jew programmi ta’ żvilupp 
relatati ma’ forma jew oħra ta’ intervent 
pubbliku biex ikun evitat l-abbandun ta’ art 
u/jew biex jikkumpensaw żvantaġġi 
speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-żoni. 

3. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jallokaw, skond kriterji 
oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw 
trattament ugwali bejn il-bdiewa u li 
jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni, drittijiet għal paganebti lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għar-ristrutturar 
u/jew programmi ta’ żvilupp relatati ma’ 
forma jew oħra ta’ intervent pubbliku biex 
ikun evitat l-abbandun ta’ art u/jew biex 
jikkumpensaw żvantaġġi speċifiċi għall-
bdiewa f’dawk iż-żoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri. 

Emenda 60

Proposta għar-regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ sentejn
għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1).

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ tliet snin
għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1).

Or. fr
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Justification

Il-limitu ta' sentejn hu qasir wisq.  Fl-2003 il-Kummissjoni kienet ipproponiet ħames snin li 
kien twil wisq u l-perjodu li ntagħżel fl-aħħar kien ta' tliet snin. Jaqbel għalhekk li mmorru 
lura għall-perjodu li hemm fir-Regolament 1782/2003. 

Emenda 61

Proposta għar-regolament
Artikolu 46 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, sa mhux aktar 
tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, u billi 
jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità, li mill-2010 jimxu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit skond il-
Kapitolu I sa IV tat-Titolu III tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003. Għal 
dan il-għan id-drittijiet għall-pagament 
jistgħu jsiru suġġetti għal modifiki 
progressivi skond talanqas tliet stadji 
annwali stabbiliti minn qabel u kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji. 

1. F’każijiet ġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, sa mhux aktar 
tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, u billi 
jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità, li mill-2010 jimxu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit skond il-
Kapitolu I sa IV tat-Titolu III tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003. Għal 
dan il-għan, id-drittijiet għall-pagament 
jistgħu jsiru suġġetti għal modifiki 
progressivi skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 62

Proposta għar-regolament
Artikolu 46 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ebda stadju annwali msemmija, ma 
għandu t-tnaqqis tal-valur ta’ kwalunkwe 
dritt għall-pagament ikun aktar minn 50% 
tad-differenza bejn il-valur inizjali tiegħu u 
dak applikabbli ma' l-implimentazzjoni ta' 

It-tnaqqis tal-valur ta’ kwalunkwe dritt 
għall-pagament m'għandux ikun aktar 
minn 50% tad-differenza bejn il-valur 
inizjali u l-valur finali tiegħu. 
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l-istadju annwali ta' l-aħħar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 63

Proposta għar-regolament
Artikolu 46 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw is-subparagrafi preċedenti fil-
livell ġeografiku xieraq li għandu jiġi 
determinat skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjal agrikolu reġjonali. 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw ir-revijoni għad-drittijiet ta' 
pagament fil-livell ġeografiku xieraq li 
għandu jiġi determinat skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
istruttura istituzzjonali jew amministrattiva 
tagħhom u/jew il-potenzjal agrikolu 
reġjonali u/jew in-nuqqasijiet strutturali 
speċifiċi ta' żona ġeografika partikulari.

Or. fr

Emenda 64

Proposta għar-regolament
Article 47 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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 
il-potenzjali agrikolu reġjonali u/jew in-
nuqqasijiet strutturali speċifiċi ta' żona 
ġeografika partikulari.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 65

Proposta għar-regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu kriterji oħrajn definiti b'mod 
ċar bħalma hija l-kwalità tal-produttur 
jew tax-xogħol agrikolu u/jew rurali 
sabiex jiżguraw l-konsitenza fit-terriitorju, 
id-diversità u d-dinamiżmu ta' l-ambjent 
rurali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fattur ta' l-impjiegi, bħal fatturi oħrajn, irid jitqies billi wara kollox dan hu previst ukoll fil-
punt 6 ta' l-Anness 2 tad-Deċiżjoni 1984/800 dwar il-COM.

Emenda 66

Proposta għar-regolament
Artikolu 49(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’każijiet ġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri li japplikaw l-Artikolu 48 ta' dan 
ir-Regolament jistgħu jiddeċiedu, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, u billi 
jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità, li mill-2010 jimxu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit f’din it-Taqsima 
jew skond il-Kapitolu 5, Taqsima 1 tat-
Titolu III tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003. Għal dan il-għan id-
drittijiet għall-pagament jistgħu jsiru 
suġġetti għal modifiki progressivi skond 
talanqas żewġ stadji annwali stabbiliti 

1. F’każijiet ġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri li japplikaw l-Artikolu 48 ta' dan 
ir-Regolament jistgħu jiddeċiedu, sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, u billi 
jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Komunità, li mill-2010 jimxu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit f’din it-Taqsima 
jew skond il-Kapitolu 5, Taqsima 1 tat-
Titolu III tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003. Għal dan il-għan id-
drittijiet għall-pagament jistgħu jsiru 
suġġetti għal modifiki progressivi skond 
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minn qabel u kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. 

kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 67

Proposta għar-regolament
Article 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każijiet iġġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri li jkunu introduċew l-iskema unika 
ta’ pagament skond il-Kapitolu 5, 
Taqsima 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
u billi jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali 
tal-liġi tal-Komunità, li mill-2010 jimxu 
lejn approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit f’dik it-taqsima 
billi dawn id-drittijiet għall-pagament jiġu 
suġġetti għal modifiki progressivi skond 
talanqas tliet stadji annwali stabbiliti 
minn qabel u kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

2. F’każijiet iġġustifikati biżżejjed, l-Istati 
Membri li jkunu introduċew l-iskema unika 
ta’ pagament skond il-Kapitolu 5, 
Taqsima 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
u billi jaġixxu skond il-prinċipji ġenerali 
tal-liġi tal-Komunità, li mill-2010 jimxu 
lejn approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament stabbilit f’dik it-taqsima 
billi dawn id-drittijiet għall-pagament jiġu 
suġġetti għal modifiki progressivi skond 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.
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Emenda 68

Proposta għar-regolament
Artikolu 49(3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ebda stadju annwali msemmija fil-
paragrafi 1 u 2, ma għandu t-tnaqqis tal-
valur ta’ kwalunkwe dritt għall-pagament 
ikun aktar minn 50% tad-differenza bejn il-
valur inizjali tiegħu u dak applikabbli ma' 
l-implimentazzjoni ta' l-istadju annwali 
ta' l-aħħar.

3. It-tnaqqis tal-valur ta’ kwalunkwe dritt 
għall-pagament previst fil-paragrafi 1 u 2 
m'għanudux ikun aktar minn 50% tad-
differenza bejn il-valur inizjali tiegħu u l-
valur finali tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 69

Proposta għar-regolament
Artikolu 49(4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw is-subparagrafi 1, 2 u 3 fil-livell 
ġeografiku xieraq li għandu jiġi determinat 
skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali u/jew amministrattiva 
tagħhom jew il-potenzjal agrikolu 
reġjonali. 

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw ir-reviżjoni għad-drittijiet ta' 
pagament fil-livell ġeografiku xieraq li 
għandu jiġi determinat skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
istruttura istituzzjonali jew amministrattiva 
tagħhom u/jew il-potenzjal agrikolu 
reġjonali u/jew in-nuqqasijiet strutturali 
speċifiċi ta' żona ġeografika partikulari.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun jaqbel li titħalla aktar flessibilità għall-Istati Membri.



PE407.775v01-00 48/90 PR\727224MT.doc

MT

Emenda 70

Proposta għar-regolament
Artikolu 54 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu sa 50%
mill-komponent tal-limiti massimi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 li 
jikkorrispondu għall-pagament għan-
nagħaġ u l-mogħoż elenkati fl-Anness VI 
tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa.

L-Istati Membri jistgħu jżommu sa 100 %
mill-komponent tal-limiti massimi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 li 
jikkorrispondu għall-pagament għan-
nagħaġ u l-mogħoż elenkati fl-Anness VI 
tar-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż għaddej minn kriżi li hi akbar minn qatt qabel u għalhekk 
jeħtieġ azzjoni qawwija daqs dik prevista għas-settur tal-baqar li jreddgħu. Barra minn hekk, 
din l-emenda hija konsistenti mar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tas-settur 
tan-nagħaġ u l-mogħoż adottata fid-19 ta' Ġunju.

Emenda 71

Proposta għar-regolament
Artikolu 55(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li skond l-
Artikolu 68(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew parti mill-
komponent jew il-komponent kollu tal-
limiti massimi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 41 ta’ dan ir-Regolament li 
jikkorrispondi għall-primjum tal-baqar li 
jreddgħu msemmija fl-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa.

1. L-Istati Membri li:

(a) skond l-Artikolu 68(2)(a)(i) tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 żammew 
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parti mill-komponent jew il-komponent 
kollu tal-limiti massimi nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 41 ta’ dan ir-
Regolament li jikkorrispondi għall-
primjum tal-baqar li jreddgħu msemmija fl-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 għandhom jagħmlu, fuq 
bażi annwali, pagament addizzjonali lil 
bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata 
għaż-żamma ta’ baqar li jreddgħu skond 
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitolu I, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV ta’ dan ir-
Regolament u skond il-limitu massimu 
ffissat bl-Artikolu 53(2).

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata 
għaż-żamma ta’ baqar li jreddgħu skond 
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitolu I, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV ta’ dan ir-
Regolament u skond il-limitu massimu 
ffissat bl-Artikolu 53(2).
(b) 

Skond l-Artikolu 68, paragrafu 1 tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 żammew 
parti mill-komponent jew il-komponent 
kollu tal-limiti massimi nazzjonali stipulati 
mill-Artikolu 41 li jikkorrispondu għall-
primjum għall-qatla ta’ l-għoġġiela previst 
fl-Anness V1 ta' l-imsemmi regolament 
għandhom jagħtu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lill-bdiewa.

Il-pagament addizzjonali għandu jingħata 
għaż-żamma ta’ baqar li jreddgħu skond 
kundizzjonijiet previsti fil-Kapitolu I, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV ta’ dan ir-
Regolament u skond il-limitu massimu 
ffissat bl-Artikolu 53(2). 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Barra l-primjum tal-baqar li jreddgħu, jeħtieġ li jinżamm ukoll l-akkopjament tal-primjum 
għall-qatla ta' għoġġiela, inkella s-settur jsib ruħu f'riskji serji.  
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Emenda 72

Proposta għar-regolament
Artikolu 55(2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-2010 u l-2011, l-Istati Membri li 
skond l-Artikolu 68(1), 68(2)(a)(ii) jew 
68(2)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew il-limiti massimi 
nazzjonali kollha jew parti minnhom 
imsemmija fl-Artikolu 41 ta’ dan ir-
Regolament li jikkorrispondu għall-
primjum għall-qatla ta’ l-għoġġiela, il-
primjum għall-qatla ta’ l-annimali oħra 
barra mill-għoġġiela jew il-primjum maskil 
speċjali, jistgħu jagħmlu pagament 
addizzjonali lil bdiewa. Il-pagamenti 
addizzjonali għandhom jingħataw mal 
qatla ta’ għoġġiela, qatla ta’ annimali 
bovini barra għoġġiela u għat-trobbija ta’ 
annimali bovini rġiel, skond il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitol 1, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV. Il-pagament 
addizzjonali għandu jingħata b'50% tal-
livell applikat skond l-Artikolu 68 tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u skond 
il-limitu massimu ffissat bl-Artikolu 53(2) 
ta’ dan ir-Regolament. 

2. Fl-2010 u l-2011, l-Istati Membri li 
skond l-Artikolu 68(1), 68(2)(a)(ii) jew 
68(2)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew il-limiti massimi 
nazzjonali kollha jew parti minnhom 
imsemmija fl-Artikolu 41 ta’ dan ir-
Regolament li jikkorrispondu għal-l-
primjum għall-qatla ta’ l-annimali oħra 
barra mill-għoġġiela jew il-primjum maskil 
speċjali, jistgħu jagħmlu pagament 
addizzjonali lil bdiewa. Il-pagamenti 
addizzjonali għandhom jingħataw mal 
qatla ta’ għoġġiela, qatla ta’ annimali 
bovini barra għoġġiela u għat-trobbija ta’ 
annimali bovini rġiel, skond il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitol 1, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV. Il-pagament 
addizzjonali għandu jingħata b'50% tal-
livell applikat skond l-Artikolu 68 tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u skond 
il-limitu massimu ffissat bl-Artikolu 53(2) 
ta’ dan ir-Regolament. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda li tirriżulta mill-emenda ta' qabilha.

Emenda 73

Proposta għar-regolament
Artikolu 59(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru ġdid għandu 
jipproċedi għal tnaqqis lineari perċentwali 
tal-limitu massimu nazzjonali tiegħu sabiex 

1. Kull Stat Membru ġdid għandu 
jipproċedi għal tnaqqis lineari perċentwali 
tal-limitu massimu nazzjonali tiegħu sabiex 
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jikkostitwixxi riżerva nazzjonali. jikkostitwixxi riżerva nazzjonali, bil-
possibilità li jiżdied bl-ammonti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' l-
Artikolu 27.

Or. fr

Emenda 74

Proposta għar-regolament
Artikolu 59(3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul l-ewwel sena ta' l-applikazzjoni ta' 
l-iskema ta' pagament uniku, l-Istati 
Membri ġodda jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali bil-għan li jallokaw drittijiet 
għall-pagament, skond kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji u b’tali mod li 
jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa 
u li jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni, lill-bdiewa f'setturi speċifiċi 
li jsibu ruħhom f'sitwazzjoni speċjali 
b'riżultat tat-tranżizzjoni għall-iskema ta' 
pagament uniku. 

3. Matul l-ewwel sena ta' l-applikazzjoni ta' 
l-iskema ta' pagament uniku, l-Istati 
Membri ġodda jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali bil-għan li jallokaw drittijiet 
għall-pagament, skond kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji u b’tali mod li 
jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa 
u li jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni, lill-bdiewa f'setturi speċifiċi 
li jsibu ruħhom f'sitwazzjoni speċjali 
b'riżultat tat-tranżizzjoni għall-iskema ta' 
pagament uniku. L-Istati Membri jistgħu 
jagħtu prijorità b'mod partikulari lill-
bdiewa ġodda, bdiewa żgħażagħ u 
intrapriżi tal-familji jew lil bdiewa oħra 
prijoritarji.

Or. fr

Emenda 75

Proposta għar-regolament
Artikolu 59(5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri ġodda jistgħu jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw, skond 
kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw 

5. L-Istati Membri ġodda jistgħu jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw, skond 
kriterji oġġettivi u b’tali mod li jiżguraw 
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trattament ugwali bejn il-bdiewa u li 
jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni, drittijiet lill-bdiewa f’żoni 
suġġetti għar-ristrutturar u/jew programmi 
ta’ żvilupp relatati ma’ forma jew oħra ta’ 
intervent pubbliku biex ikun evitat l-
abbandun ta’ art u/jew biex jikkumpensaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni.

trattament ugwali bejn il-bdiewa u li 
jevitaw tagħwiġ tas-suq u tal-
kompetizzjoni, drittijiet lill-bdiewa f’żoni 
suġġetti għar-ristrutturar u/jew programmi 
ta’ żvilupp relatati ma’ forma jew oħra ta’ 
intervent pubbliku biex ikun evitat l-
abbandun ta’ art u/jew biex jikkumpensaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
prijorità b'mod partikulari lill-bdiewa 
ġodda, bdiewa żgħażagħ u intrapriżi tal-
familji jew lil bdiewa oħra prijoritarji.

Or. fr

Emenda 76

Proposta għar-regolament
Artikolu 65(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti msemmija fl-Anness XI li 
kienu disponibbli għal appoġġ akkoppjat 
taħt l-iskemi msemmija fil-punt I ta’ l-
Anness X għandhom jitqassmu mill-Istati 
Membri fost il-bdiewa fis-setturi 
konċernati skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji waqt li jitqies, b'mod 
partikolari, l-appoġġ li dawk il-bdiewa 
rċivew, direttament jew indirettament, taħt 
l-iskema rilevanti ta' appoġġ matul sena 
jew aktar tal-perjodu 2005 sa l-2008.

1. L-ammonti msemmija fl-Anness XI li 
kienu disponibbli għal appoġġ akkoppjat 
taħt l-iskemi msemmija fil-punt I ta’ l-
Anness X għandhom jitqassmu mill-Istati 
Membri, l-aktar fost fost il-bdiewa fis-
setturi konċernati skond kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji waqt li jitqies, b'mod 
partikolari, l-appoġġ li dawk il-bdiewa 
rċivew, direttament jew indirettament, taħt 
l-iskema rilevanti ta' appoġġ matul sena 
jew aktar tal-perjodu 2005 sa l-2008.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Istati Membri jitħallew ċerta flessibilità għaliex jista' jkun diffiċli li jsir 
trasferiment bħal dan sa l-eqreb euro.
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Emenda 77

Proposta għar-regolament
Artikolu 66 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammonti li kienu disponibbli għall-
appoġġ akkopjat taħt l-iskemi msemmija 
fil-punt II ta’ l-Anness X għandhom 
jitqassmu mill-Istati Membri fost il-bdiewa 
fis-setturi kkonċernati bi proporzjon ma’ l-
appoġġ li dawk il-bdiewa rċivew taħt l-
iskemi ta’ appoġġ rilevanti matul il-perjodu 
2000 sa l-2002. L-Istati Membri jistgħu, 
madankollu, jagħżlu perjodu aktar riċenti 
rapreżentattiv skond kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji.

L-ammonti li kienu disponibbli għall-
appoġġ akkopjat taħt l-iskemi msemmija 
fil-punt II ta’ l-Anness X għandhom 
jitqassmu mill-Istati Membri, l-aktar fost 
il-bdiewa fis-setturi kkonċernati bi 
proporzjon ma’ l-appoġġ li dawk il-bdiewa 
rċivew taħt l-iskemi ta’ appoġġ rilevanti 
matul il-perjodu 2000 sa l-2002. L-Istati 
Membri jistgħu, madankollu, jagħżlu 
perjodu aktar riċenti rapreżentattiv skond 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Istati Membri jitħallew ċerta flessibilità għaliex jista' jkun diffiċli li jsir 
trasferiment bħal dan sa l-eqreb euro.  

Emenda 78

Proposta għar-regolament
Kapitolu 5 - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

APPOĠĠ SPEĊIFIKU APPOĠĠ SPEĊIFIKU

Or. fr
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Emenda 79

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli ġenerali Pagamenti supplimentari

Or. fr

Emenda 80

Proposta għar-regolament
Article 68 – paragrafu1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li 
jaffettwaw bdiewa fis-setturi tal-ħalib, 
ċanga, laħam tan-nagħaġ u l-mogħoż u 
ross f’żoni vulnerabbli ekonomikament jew 
sensittivi ambjentalment, 

(b) biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li 
jaffettwaw bdiewa fis-setturi tal-ħalib, u 
tar-ross f’żoni vulnerabbli ekonomikament 
jew sensittivi ambjentalment, kif ukoll lill-
produtturi tal-laħam taċ-ċanga, tan-
nagħaġ u tal-mogħoż,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jitneħħa l-approċċ ibbażat fuq zoni għaliex din il-produzzjoni ta' l-annimali 
għaddejja minn kriżi li mhix limitata biss għal ċerti zoni. Barra minn hekk, f'dak li 
jirrigwarda s-settur tan-nagħaġ u l-mogħoż, dan jaqbel mal-linja ppreżentata mill-Parlament 
Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-futur tas-settur tan-nagħaġ u tal-mogħoż adottata fid-
19 ta' Ġunju 2008.

Emenda 81

Proposta għar-regolament
l-Artikolu 68(1)(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’żoni suġġetti għar-ristrutturar u/jew (c) f’żoni suġġetti għar-ristrutturar u/jew 
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programmi ta’ żvilupp sabiex jevitaw l-
abbandun ta’ l-art u/jew sabiex jindirizzaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni,

programmi ta’ żvilupp sabiex jevitaw l-
abbandun ta’ l-art u/jew sabiex jindirizzaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni, hekk li tista' tingħata prijorità b'mod 
partikulari lill-bdiewa ġodda, bdiewa 
żgħażagħ u intrapriżi tal-familji jew lil 
bdiewa oħra prijoritarji,

Or. fr

Emenda 82

Proposta għar-regolament
Artikoku 68 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) biex issir għotja għal ettari 
ammissibbli li għalihom m'hemm ebda 
dritt ta' pagament, 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri jistgħu jiddeċiedu li jikkunsidraw artijiet destinati għall-produzzjoni tal-frott 
u l-ħxejjex u għalhekk din l-emenda tħallilhom il-libertà ta' l-għażla. 

Emenda 83

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
primjums ta’ assigurazzjoni ta’ uċuħ tar-
raba’ skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 69,

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din naturalment mhix kwistjoni li titħassar il-miżura, imma li titqiegħed f'Artiklu speċifiku 
biex jiggarantilha appoġġ adegwat u biex tkun tista' tiġi żviluppata fi ħdan il-COM uniku. 

Emenda 84

Proposta għar-regolament
Artikoku 68 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fondi mutwi għal mard ta’ l-annimali 
u l-pjanti skond il-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikolu 70. 

imħassar 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din naturalment mhix kwistjoni li titħassar il-miżura, imma li titqiegħed flimkien ma' l-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ f'Artiklu speċifiku biex jiggarantilha appoġġ adegwat u biex tkun 
tista' tiġi żviluppata fi ħdan il-COM uniku. 

Emenda 85

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għal miżuri msemmija fil-
paragrafu 1(b) jista’ jingħata biss:

Appoġġ għal miżuri msemmija fil-
paragrafu 1(b) jista’ jingħata biss sabiex 
ikunu jistgħu jinżammu l-livelli ta' 
produzzjoni attwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din kwistjoni li titlob li l-appoġġ jingħata għas-setturi li jinsabu f'diffikultà u mhux li dawn 
jingħatawlhom opportunitajiet biex ikabbru l-produzzjoni. 
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Emenda 86

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma’ l-implimentazzjoni sħiħa ta’ l-
iskema ta' pagament uniku fis-settur 
ikkonċernat skond l-Artikoli 54, 55 u 71.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti setturi li jinsabu f'diffikultà, ikun jaqbel li jkun hemm ġabra ta' miżuri li jiżguraw l-
eżistenza tagħhom.

Emenda 87

Proposta għar-regolament
Article 68 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sal-punt meħtieġ biex jinħoloq 
inċentiv biex jinżammu l-livelli attwali tal-
produzzjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ġie sempliċement spjustjat għall-parti introduttiva tal-paragrafu.

Emenda 88

Proposta għar-regolament
Artikolu 68(4) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Appoġġ skond il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) għandu jkun 
limitat għal 2.5% tal-limiti massimi 

4. Appoġġ skond il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1(a) u (b) għandu jkun limitat 
għal persentaġġ konformi mad-deċiżjoni 
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nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41, l-
Istati Membri jistgħu jistipulaw sottolimiti 
massimi għal kull miżura.

tal-Kunsill 94/800KE tat-22 ta' Diċembru 
1994 dwar konklużjoni f'isem il-Komunità 
Ewropea dwar dak li jirrigwarda 
kwistjonijiet relevanti tal-kompetenzi 
tagħha, ftehimiet ta' negozjati 
multilaterali taċ-ċiklu ta' l-Urugwaj 
(1986-1994)1 , (ĠU L 336 tat-23.12.1994). 
L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
sottolimiti massimi għal kull miżura.
__________
1 ĠU L 336 tat-23.12.1994, p. 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifra ffissata mill-Kummissjoni hija totalment artifiċjali u barra minn hekk tkun tista' tiġi 
ffissata biss b'mod validu fuq il-bażi ta' ftehim finali dwar il-proposta leġiżlattiva. L-unika 
ħaġa ċerta hija li l-kwistjoni trid tkun konformi ma' l-impenji li ttieħdu mill-Komunità 
Ewropea fi ħdan in-negozjati kummerċjali multilaterali tar-Rawd ta' l-Urugwaj, b'mod 
partikulari f'dak li jirrigwarda l-kaxxa blu u l-klawsola "de minimis". 

Emenda 89

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1(a) u (d) għandu jkun fil-
forma ta’ pagamenti addizzjonali annwali,

(a) fil-paragrafu 1(a) għandu jkun fil-forma 
ta’ pagamenti addizzjonali annwali,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 (1 (d). 
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Emenda 90

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-paragrafu 1(e) għandu jkun fil-
forma ta’ pagamenti kumpensatorji kif 
speċfikat fl-Artikolu 70.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 (1) (e).

Emenda 91

Proposta għar-regolament
Artikolu 68(6)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-trasferiment ta’ drittijiet għall-
pagament b’valuri ta’ unità miżjuda u ta’ 
drittijiet għall-pagament addizzjonali 
msemmija fil-paragrafu 5(c) jitħalla jsir 
biss jekk id-drittijiet trasferiti jkunu 
akkumpanjati bit-trasferiment ta' għadd 
ekwivalenti ta' ettari. 

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjonijiet kollha fl-iskema ta' paġament uniku tħassru u għalhekk m'hemmx raġuni 
għaliex għandhom jerġgħu jidħlu hawn biż-żieda ta' kumplikazzjoni bla ħtieġa.
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Emenda 92

Proposta għar-regolament
Artikolu 68(7)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Appoġġ għal miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu konsistenti 
ma' miżuri u politiki oħra Komunitarji.

7. Il-Kummissjoni, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 128(2), għandha 
tiddefinixxi l-kundizzjonijiet għall-għotja 
ta’ l-appoġġ imsemmi f’din it-Taqsima, 
b’mod partikolari, bil-għan li tiżgura 
konsistenza ma’ miżuri u politiki 
Komunitarji oħrajn u biex tevita 
kumulazzjoni ta’appoġġ. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u razzjonalizzazzjoni tat-test.

Emenda 93

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 7 a (ġdid)  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7 a. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw minn qabel lill-Kummissjoni 
dwar il-miżuri u t-taxxi proposti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi applikat l-prinċipju ta' sussidjarjetà l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissarju bil-miżuri li beħsiebhom jimplimentaw.  
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Emenda 94

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafi 1(a), (b), (c) u (d) billi 
jipproċedu għal tnaqqis lineari tad-drittijiet 
allokati lil bdiewa u/jew mir-riżerva 
nazzjonali,

(a) fil-paragrafi 1(a), (b) u (c) billi 
jipproċedu għal tnaqqis lineari tad-drittijiet 
allokati lil bdiewa u/jew mir-riżerva 
nazzjonali,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 (1), (d).

Emenda 95

Proposta għar-regolament
Article 68 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 1(e) billi jipproċedu, jekk 
ikun neċessarju, għal tnaqqis lineari ta’ 
wieħed jew bosta mill-pagamenti li jridu 
jsiru lill-benefiċjarji tal-pagamenti 
rilevanti skond dan it-Titolu u skond il-
limiti massimi stipulati fil-paragrafi 1 u 3.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 68 (1), (e).
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Emenda 96

Proposta għar-regolament
Artikolu 68(9)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni, skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 128(2), għandha 
tiddefinixxi l-kundizzjonijiet għall-għotja 
ta’ l-appoġġ imsemmi f’din it-Taqsima, 
b’mod partikolari, bil-għan li tiżgura 
konsistenza ma’ miżuri u politiki 
Komunitarji oħrajn u biex tevita 
kumulazzjoni ta’ appoġġ.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Paragrafu li sar paragrafu 7.

Emenda 97

Proposta għar-regolament
Artikolu 68 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68a
Għajnuniet fl-ambitu tas-CMO uniku
1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu sa l-
1 ta' Awwissu ta' kull sena qabel l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu li mill-2010 jibdew jużaw 
sa 5% tal-limiti massimi nazzjonali li 
jirreferi għalihom l-Artikolu 41 sabiex 
jingħata appoġġ lill-bdiewa.  
(a) taħt forma ta' kontribuzzjonijiet għall-
primjums ta' l-assiġurazzjoni ta' l-uċuħ; 
(b) taħt forma ta' kontribuzzjonijiet għal 
fondi reċiproċi f'każ ta' mard ta' annimali 
jew ta' pjanti.
2. Appoġġ għal miżuri msemmija:
(a) fil-paragrafu 1(a) u (d) għandu jkun 
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taħt forma ta’ pagamenti addizzjonali 
annwali,
(b) fil-paragrafu 1( b) għandu jkun taħt 
forma ta' pagamenti ta' kumpens. 
3. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-
fondi meħtieġa biex ikopru l-appoġġ 
imsemmi:
(a) fil-paragrafi 1(a), (b), (c) u (d) billi jsir 
tnaqqis lineari tad-drittijiet allokati lil 
bdiewa u/jew mir-riżerva nazzjonali,
(b) fil-paragrafi 1(b), jekk ikun 
neċessarju, għal tnaqqis lineari ta’ wieħed 
jew bosta mill-pagamenti li jridu jsiru lill-
benefiċjarji tal-pagamenti rilevanti skond 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu.  
4. L-appoġġ skond il-miżuri stipulati fil-
paragrafu 1(b) ikun limitat għal 
persentaġġ li jkun konformi mad-
Deċiżjoni 94/800/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jiġi żgurat appoġġ adegwat għal dawn iż-żewġ miżuri li huma meħtieġa biex tiġi 
ffaċċjata l-instabilità li tista' tolqot lis-swieq agrikoli. Għall-istess raġunijiet, jaqbel li jiġu 
integrati fi ħdan il-COM uniku. 

Emenda 98

Proposta għar-regolament
Article 68 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68b
Klawsola ta' tranżizzjoni

1. L-Istati Membri li ma japplikawx l-
Artikoli 68 u 68(a) jew xi parti minnhom 
jistgħu jallokaw l-ammonti mhux użati 
għal miżuri relevanti tal-programmazzjoni 
għall-iżvilupp rurali skond proċeduri 
stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 
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378/2007. Dawn għandhom jintużaw 
skond l-Artikolu 69, paragrafu 5(a) tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 u 
mingħajr il-parteċipazzjoni finanzjarja ta' 
l-Istati Membri minn fejn ikunu ġew 
ġenerati. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-Rapporteur, skond ir-Riżoluzzjoni tal-PE tat-12 ta' Marzu qed jipproponi li jnaqqas it-
trasferimenti għat-tieni pilastru, ma jfissirx li jrid jiċħad risorsi għall-iżvilupp rurali. Jaqbel 
għalhekk li l-Istati Membri li ma jixtiqux jużaw l-ammonti, jew parti mill-ammonti, li 
jirriżultaw mill-Artikoli 68 u 68(a), jitħallew jagħżlu li jsaħħu l-programmi għall-iżvilupp 
rurali. Madankollu, billi l-ammonti li jibqgħu fl-ewwel pilastru m'għandhomx ikunu 
kofinanzati, jekk dawn l-ammonti jiġu trasferiti għat-tieni pilastru jeħtieġ li jkunu jistgħu 
jkunu mingħajr kofinanzjament.

Emenda 99

Proposta għar-regolament
Artikolu 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69 imħassar
Assigurazzjoni ta’ l-uċuħ

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ 
kontra telf ikkawżat b’avvenimenti 
klimatiċi ħżiena.
Għall-għanijiet ta’ dan l-Artikolu, 
‘avveniment klimatiku avvers’ ifisser 
kundizzjonijiet klimatiċi li jistgħu jiġu 
assimilati ma’ diżastru naturali, bħal 
ġlata, silġ, borra, xita jew nixfa u li 
jeqirdu aktar minn 30% tal-medja tal-
produzzjoni annwali ta’ bidwi partikolari 
fil-perjodu ta’ tliet snin preċedenti jew 
medja ta’ tliet snin bbażata fuq il-perjodu 
ta’ ħames snin preċedenti, eskluż l-ogħla 
u l-ibaxx ammont.
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2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija 
lil kull bidwi għandha tkun stipulata għal 
60% tal-primjum ta’ l-assigurazzjoni li 
jrid jitħallas. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jżidu l-kontribuzzjoni 
finanzjarja għal 70% meta titqies is-
sitwazzjoni klimatika jew is-sitwazzjoni 
tas-settur ikkonċernat.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ammont tal-primjums li huma eliġibbli 
għal kontribuzzjoni finanzjarja billi 
japplikaw limiti massimi xierqa.
3. L-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ għandha 
tkun koperta biss meta l-avveniment 
klimatiku avvers kien rikonoxxut 
formalment bħala dan mill-awtorità 
kopetenti ta’ l-Istat Membru konċernat. 
4. Il-pagamenti ta’ assigurazzjoni 
għandhom jikkumpensaw għal mhux 
aktar mill-ispejjeż totali tal-bdil ta' dak it-
telf imsemmi fil-paragrafu 1 u 
m'għandhomx ikunu jeħtieġu jew 
jispeċifikaw t-tip jew kwantità tal-
produzzjoni għal ġejjieni.
5. Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
għandha titħallas direttament lill-bidwi 
kkonċernat.
6. In-nefqa ta’ l-Istati Membri għall-
għotja ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji 
għandha tkun ikkofinanzjata mill-
Komunità mill-fondi msemmija fl-
Artikolu 68(1) b’rata ta’ 40% ta’ l-
ammonti eliġibbli ta’ primjums ta’ 
assigurazzjoni stipulati skond il-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. 
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
jippreġudika kwalunkwe poter ta’ l-Istati 
Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-finanzjament tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha jew 
parzjalment permezz ta' sistemi 
obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva 
fis-setturi kkonċernati.
7. Il-kontribuzzjoni finanzjarja ma 
għandhiex tikkostitwixxi tfixkil fl-
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operazzjoni tas-suq intern għas-servizzi 
ta' assigurazzjoni. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja ma għandhiex tkun limitata 
għall-assigurazzjoni pprovvduta minn 
kumpanija ta' l-assigurazzjoni unika jew 
grupp ta' kumpaniji, jew tkun suġġetta 
għall-kundizzjoni li l-kuntratt ta' l-
assigurazzjoni jkun magħmul ma' 
kumpanija stabbilita fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan mhux bil-għan li titħassar din il-miżura pożittiva ħafna, imma li tiġi trasferita għar-
regolament li jirrigwarda l-COM uniku. 

Emenda 100

Proposta għar-regolament
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 imħassar
Fondi mutwi għall-mard ta’ l-annimali u 

l-pjanti
1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew 
pjanti permezz ta’ kontribuzzjonijiet għal 
fondi mutwi. 
2. Għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu:
(a) 'fond mutwu' tfisser sistema 
akkreditata mill-Istat Membru skond il-
liġi nazzjonali għall-bdiewa affiljati biex 
jassiguraw lilhom infushom, billi tagħti 
pagamenti kumpensatorji lil dawn il-
bdiewa effettwati minn telf ekonomiku 
kkawżat minn epidemija ta’ mard ta’ l-
annimali jew pjanti; 
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(b) 'telf ekonomiku’ tfisser kwalunkwe 
spiża addizzjonali mġarrba minn bidwi 
bħala riżultat ta’ miżuri eċċezzjonali 
meħuda mill-bidwi bil-għan li jnaqqas il-
provvista fuq is-suq konċernat jew 
kwalunkwe telf sostanzjali fil-produzzjoni. 
Spejjeż li għalihom jista’ jingħata 
kumpens skond dispożizzjonijiet 
Komunitarji oħrajn u dawk li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura 
oħra veterinarja u tas-saħħa jew 
fitosanitarja ma għandhomx jitqiesu 
bħala telf ekonomiku.
3. Il-fondi mutwi għandhom iħallsu 
kumpens finanzjarju direttament lill-
bdiewa affiljati li huma effettwati mit-telf 
ekonomiku.
Is-sors tal-kumpens finanzjarju mħallas 
mill-fondi mutwi għandu jiġi minn:
(a) kapital f’ishma li l-bdiewa affiljati 
kkontribwixxew għall-fondi, u/jew
(b) self mogħti mill-fondi fuq termini 
kummerċjali.
Kwalunkwe kapital f’ishma ma għandux 
ikun kkontribut minn fondi pubbliċi. 
4. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jirreferu 
għal: 
(a) l-ispejjeż amministrattivi biex 
jitwaqqaf il-fond mutwu, mifrux fuq 
medda massima ta’ tliet snin,
(b) il-ħlas lura tal-kapital u imgħax fuq 
self kummerċjali li jkun għamel il-fond 
mutwu għall-iskop li tħallas kumpens 
finanzjarju lil bdiewa,
(c) l-ammonti mħallsa mill-fond mutwu 
mill-kapital f’ishma tiegħu bħala 
kumpens finanzjarju lil bdiewa.
It-tul ta’ żmien minimu u massimu tas-
self kummerċjali eliġibbli għal 
kontribuzzjoni finanzjarja għandu jkun 
iffissat mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2).
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Meta l-fond tħallas kumpens finanzjarju 
skond il-punt (c) ta’ l-ewwel 
subparagrafu, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja pubblika għandh issegwi l-
istess ritmu bħal dik skedata għal self 
kummerċjali ta’ tul ta’ żmien minimu.
5. Kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja 
ma għandhiex taqbeż 60% ta’ l-ispiża 
msemmija fil-paragrafu 4. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għal 
70% meta titqies is-sitwazzjoni tas-settur 
ikkonċernat. Kwalunkwe spiża li mhiex 
koperta minn kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għandha titħallas mill-bdiewa 
affiljati.
L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-
ispejjeż li huma eliġibbli għall-
kontribuzzjoni finanzjarja billi japplikaw:
(a) limiti massimi għal kull fond,
(b) limiti massimi xierqa għal kull unità.
6. In-nefqa ta’ l-Istati Membri fuq il-
kontribuzzjonijiet finanzjarji għandha 
tkun ikkofinanzjata mill-Komunità mill-
fondi msemmija fl-Artikolu 68(1) b'rata 
ta' 40% ta' l-ammonti eliġibbli taħt il-
paragrafu 4.
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
jippreġudika kwalunkwe poter ta’ l-Istati 
Membri biex ikopru l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-finanzjament tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha jew 
parzjalment permezz ta' sistemi 
obbligatorji ta' responsabbiltà kollettiva 
fis-setturi kkonċernati.
7. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-regoli għall-kostituzzjoni u 
l-ġestjoni tal-fondi mutwi, notevolment 
għall-għoti ta’ pagamenti ta’ kumpens lil 
bdiewa f’każ ta’ kriżi, jew għall-
amministrazzjoni u l-kontroll ta’ dawn ir-
regoli.
8. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni rapport 
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annwali dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
l-Artikolu. Il-format, il-kontenut, il-waqt 
u l-iskadenzi tar-rapport għandhom ikunu 
stipulati mill-Kummissjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan mhux bil-għan li titħassar din il-miżura pożittiva ħafna imma li tiġi trasferita għar-
regolament li jirrigwarda l-COM uniku.

Emenda 101

Proposta għar-regolament
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-snin 2009, 2010, u 2011 għandha 
tingħata għajnuna lill-bdiewa li jipproduċu 
ross, li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-NM 1006 10 
taħt il-kundizzjonijiet stipulati f’din it-
Taqsima.

Għandha tingħata għajnuna lill-bdiewa li 
jipproduċu ross, li jaqa’ taħt il-kodiċi tan-
NM 1006 10 taħt il-kundizzjonijiet stipulati 
f’din it-Taqsima.

Or. fr

Emenda 102

Proposta għar-regolament
Artikolu 72 – paragrapfu 2 – tabella

1.1.1. Test propost mill-Kummissjoni

1.1.2. 1.1.3. (EUR/ettaru)

1.1.4. 1.1.5. 2009 1.1.6. 2010 u 2011

1.1.7. Il-Bulgarija 1.1.8. 345,255 1.1.9. 172,627

1.1.10. Il-Greċja 1.1.11. 561,00 1.1.12. 280,5
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1.1.13. Spanja 1.1.14. 476,25 1.1.15. 238,125

1.1.16. Franza 1.1.17. 411,75 1.1.18. 205,875

1.1.19. L-Italja 1.1.20. 453,00 1.1.21. 226,5

1.1.22. L-Ungerija 1.1.23. 232,50 1.1.24. 116,25

1.1.25. Il-Portugall 1.1.26. 453,75 1.1.27. 226,875

1.1.28. Ir-Rumanija 1.1.29. 126,075 1.1.30. 63,037

1.1.31. Emenda tal-Parlament

1.1.32. 1.1.33. (EUR/ettaru)

1.1.34. 1.1.35. 2009 sa 2013 1.1.36.

1.1.37. Il-Bulgarija 1.1.38. 345,255 1.1.39.

1.1.40. Il-Greċja 1.1.41. 561,00 1.1.42.

1.1.43. Spanja 1.1.44. 476,25 1.1.45.

1.1.46. Franza 1.1.47. 411,75 1.1.48.

1.1.49. L-Italja 1.1.50. 453,00 1.1.51.

1.1.52. L-Ungerija 1.1.53. 232,50 1.1.54.

1.1.55. Il-Portugall 1.1.56. 453,75 1.1.57.

1.1.58. Ir-Rumanija 1.1.59. 126,075 1.1.60.

Or. fr

Emenda 103

Proposta għar-regolament
Taqsima 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 1 A

INĊENTIV GĦALL-UĊUĦ TAL-
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PROTEINA 

Artikolu 74a
L-ambitu ta’ l-applikazzjoni

Tingħata għajnuna lill-bdiewa li 
jipproduċu uċuħ tal-proteina skond il-
kundizzjonijiet stabbiliti f'din is-sezzjoni.
L-uċuħ tal-proteina jinkludu:

(a) il-piżelli li jaqgħu taħt il-kodiċi 
NC 0713 10;

(b) il-favetta li taqa' taħt il-kodiċi 
NC 0713 50;
(c) il-lupin ħelu li jaqa' taħt il-kodiċi NC 
ex 1209 29 50.

Artikolu 74b
Il-kundizzjonijiet u l-ammonti ta' l-

għajnuna
L-għajuna tammonta għal 55,57 EUR 
għal kull ettaru ta' wiċċ ta' proteina wara 
l-fażi ta' maturità lattika.
Madankollu, uċuħ li jitkabbru f’żoni li 
huma kompletament miżrugħa u li huma 
kkultivati skond standards lokali, imma li 
ma jilħqux l-istadju ta' maturità lattika 
minħabba kundizzjonijiet klimatiċi 
eċċezzjonali rikonoxxuti mill-Istat 
Membru kkonċernat, għandhom jibqgħu 
eliġibbli għall-għajnuna sakemm sa dan l-
istadju ta’ tkabbir iż-żoni in kwistjoni ma 
jintużawx għal xi skop ieħor.

Artikolu 74c
Id-daqs ta' l-uċuħ

1. Id-daqs massimu ġarantit ta' l-
għajnuna huwa hawnhekk stabbilit li 
jkun ta' 1400000 ettaru 
2. Meta d-daqs ta' l-uċuħ li għalihom 
tintalab l-għajnuna jkun akbar mill-
massimu garantit, id-daqs ta' l-uċuħ għal 
kull bidwi li għalihom tintalab l-għajnuna 
jitnaqqas b'mod proporzjonat għas-sena 
konċernata, skond il-proċeduri stipulati 
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fl-Artikolu 128 (2).

Or. fr

Justification

Minħabba l-attrazzjoni taċ-ċereali jidher li hemm tnaqqis qawwi ta' l-uċuħ koltivati ta' 
proteini. Minbarra l-impatt negattiv fil-livell agrikolu u ambjentali, dan it-tnaqqis jirriskja li 
joħloq skarsezza ta' uċuħ ta' proteini, b'mod partikulari ta' għalf għall-annimali. 

Emenda 104

Proposta għar-regolament
Artickolu 75 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 66.32 għas-snin ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2009/10 u 2010/11;

EUR 66.32 għas-snin ta’ 
kummerċjalizzazzjoni 2009/2010, 2010/11, 
2011/2012 u 2012/2013;

Or. fr

Emenda 105

Proposta għar-regolament
Artikolu75 – point b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 33.16 għas-snin tas-suq 
2009/2012 u 2012/2013.

imħassar

Or. fr
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Emenda 106

Proposta għal regolament
Taqsima 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 6 A

GĦAJNUNA GĦAT-TABAKK

Artikolu 87a
Ambitu ta’ l-applikazzjoni

Għas-snin ta' tkabbir 2010,2011 u 2012 
tista' tingħata għanjuna lill-bdiewa li 
jipproduċu t-tabakk rozz li jaqa' taħt il-
kodiċi NC 2401 skond il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn din is-sezzjoni.

Artikolu 87b
Il-kundizzjonijiet għall-eligibiltà għall-

għajnuna

L-għajnuna tingħata lill-bdiewa li 
bbenefikaw mill-pagament ta' primjum 
għat-tabakk skond ir-Regolament (KEE) 
Nru 2075/92 tul is-snin kalendarji 2000, 
2001 u 2002, kif ukoll lill-bdiewa li kisbu 
kwoti ta' produzzjoni għat-tabakk tul il-
perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2002 u l-31 ta' 
Diċembru 2005. Il-ħlas ta' l-għajnuna 
huwa suġġett għal dawn il-
kundizzjonijiet:
(a) it-tabakk ikun ġej minn żona ta' 
produzzjoni stipulata fl-Anness II tar-
Regolament (KE) Nru 2848/98 tal-
Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 1998 li 
jistipula regoli dettaljati ta' applikazzjoni 
tar-Regolament (KEE) Nru 2075/92 tal-
Kunsill f'dak li jirrigwarda l-iskema tal-
primjums, il-kwoti ta' produzzjoni u l-
għajnuna speċifika li għandha tingħata 
lill-gruppi ta' produtturi fis-settur tat-
tabakk rozz 1;
(b) ikunu ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet 
rigward kwalità stabbiliti mir-Regolament 
(KE) Nru 2848/98;
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(c) il-weraq tat-tabakk jitwassal mill-
produttur għall-impriża ta' l-ewwel 
ipproċessar skond kuntratt ta' 
koltivazzjoni;
(d) l-għajnuna tingħata b'tali mod li 
tiżgura li jkun hemm trattament ugwali 
tal-bdiewa u/jew skond kriterji oġġettivi, 
bħalma huma l-lokazzjoni tal-produtturi 
tat-tabakk f'reġjun relevanti ta' l-1 
objettiv jew il-produzzjoni ta' varjetajiet 
ta' ċerta kwalità.
Fi tmiem il-perjodu ta' applikazzjoni ta' l-
iskema ta' pagament uniku skond il-wiċċ 
konformi ma' l-Artiklu 111 u, fejn l-
japplika l-Artikolu 87a, l-għoti ta' kwoti 
ta' produzzjoni għat-tabakk skond l-ewwel 
subpragarafu għandu jsir mhux aktar 
tard minn tmiem l-ewwel sena ta' 
applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku.
____________
1 ĠU L 358, 31.12.1998, p. 17. Regolament kif l-
aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 
1809/2004 (ĠU L 318, 19.10.2004, p. 18).

Artikolu 87c
Ammonti

L-ammont totali massimu ta' l-għajnuna 
jinkludi wkoll l-ammonti li jiġu trasferiti 
għall-Fond Komunitarju tat-Tabakk 
stipulati mill-Artikolu 87d jiġi stabbilit kif 
ġej:

Miljuni/EUR
2010-2012

Il-Ġermanja 21,287
Spanja 70,599
Franza 48,217
Italja (minbarra 
l-Puglia)

189,366

Il-Portugall 8,468
2009-2012
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L-Ungerija pm
Il-Bulgarija pm
Ir-Rumanija pm
Il-Polonja pm

Artikolu 110d
Trasferiment għall-Fond Komunitarju 

tat-Tabakk
Ammont ta' 5% ta' l-għajnuna mogħtija 
skond din is-sezzjoni għas-snin kalendarji 
2010 sa l-2012 jintuża biex jiffinanzja 
azzjonijiet ta' informazzjoni fil-qafas tal-
Fond Komunitarju tat-Tabakk previst 
mill-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) 
Nru 2075/92.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi tradotta f'emenda r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew adottata b'maġġoranza 
kbira fis-26 ta' Mejju 2008.

Emenda 107

Proposta għar-regolament
Artikolu 90(4) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammont tal-primjum għal kull nagħġa 
għandu jkun ta' EUR 21. Madankollu, 
għall-bdiewa li jikkumerċjalizzaw il-ħalib 
tan-nagħaġ jew il-prodotti bbażati fuq il-
ħalib tan-nagħaġ, il-primjum għal kull 
nagħġa għandu jkun EUR 6.8.

4. L-ammont tal-primjum għal kull nagħġa 
għandu jkun ta' EUR 21. Madankollu, 
għall-bdiewa li jikkumerċjalizzaw il-ħalib 
tan-nagħaġ jew il-prodotti bbażati fuq il-
ħalib tan-nagħaġ, il-primjum għal kull 
nagħġa għandu jkun EUR 16.8.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta' żball tal-Kummissjoni. 
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Emenda 108

Proposta għar-regolament
Artikolu 90(5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ammont tal-primjum għal kull mogħża 
għandu jkun ta' EUR 6.8.

5. L-ammont tal-primjum għal kull mogħża 
għandu jkun ta' EUR 16.8.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta' żball tal-Kummissjoni.

Emenda 109

Proposta għar-regolament
Artickolu 98 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "reġjun" tfisser Stat Membru jew 
reġjun fi Stat Membru, skond l-għażla ta' 
l-Istat Membru konċernat,

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Din id-definizzjoni hi spustjata għall-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament li jinkludi d-
definizzjonijiet kollha meħtieġa sabiex jinftiehem it-test.

Emenda 110

Proposta għar-regolament
Artikolu 119(1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ġodda li japplikaw l-
iskema ta’ pagament uniku għall-medda 
jista’ jiddeċiedi sa mhux aktar tard mill-1 
ta’ Awwissu 2009 u b’effett mis-sena 

1. L-Istati Membri ġodda li japplikaw l-
iskema ta’ pagament uniku għall-medda 
jista’ jiddeċiedi sa mhux aktar tard mill-1 
ta’ Awwissu 2009 u b’effett mis-sena 
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kalendarja 2010 li jużaw sa 10% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jagħtu appoġġ lil bdiewa 
kif stipulat fil-punti (a), (b), (c), (d) u (e)
ta’ l-Artikolu 68(1) u skond l-
Artikolu 68(2) sa (9), u l-Artikoli 69 u 70.

kalendarja 2010 li jużaw sa 10% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jagħtu appoġġ lil bdiewa 
kif stipulat fil-punti (a), (b) u (c) ta’ l-
Artikolu 68(1) u skond l-Artikolu 68(2) sa 
(9).

L-Istati Membri ġodda li japplikaw l-
iskema ta' pagament uniku skond il-wiċċ 
jistgħu jiddeċiedu sa l-ewwel ta' Awwissu 
ta' kull sena qabel l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 68a li 
jużaw, sa mill-2010, sa 5% tal-livelli 
massimi nazzjonali stipulati fl-Artikolu 41 
biex jagħtu għajnuna lill-bdiewa għall-
iskopijiet stipulati fl-Artikolu 68 a (1) (a) 
u (b) u skond l-Artikolu 68 a (2),(3) u (4).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-ħolqien ta' l-Artikoli 68a u 68b. 

Emenda 111

Proposta għar-regolament
Artikolu 123

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 123 imħassar
Trasferimenti finanzjarji għar-ristrutturar 

fir-reġjuni tal-koltivazzjoni tat-tabakk
Mis-sena tal-baġit 2011, ammont ta' 
EUR 484 miljun għandu jkun disponibbli 
skond programmazzjoni ta' l-Iżvilupp 
Rurali b'finanzjament mill-FAEŻR, bħala 
appoġġ Komunitarju addizzjonali għal 
miżuri f'reġjuni li jipproduċu t-tabakk, 
għal dawk l-Istati Membri li fihom il-
produtturi tat-tabakk ikunu rċevew l-
għajnuna skond ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2075/92 fis-snin 2000, 
2001 u 2002.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess bħal fis-sezzjoni 6a, dan sabiex tiġi tradotta f'emenda r-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew adottata b'maġġoranza kbira fis-26 ta' Mejju 2008. 

Emenda 112

Proposta għar-regolament
Artikolu 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titoli III u IV ma għandhomx japplikaw 
fid-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, 
fl-Ażori u f'Madejra u fil-Gżejjer Kanarji.

It-Titoli III u IV ma għandhomx japplikaw 
fid-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, 
fl-Ażori u f'Madejra u fil-Gżejjer Kanarji, 
b'eċċezzjoni madankollu ta' l-Artikoli 68 
u 68 a.

Or. fr

Emenda 113

Proposta għar-regolament
Article 133 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikoli 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) u l-Kapitoli 1 (qamħ durum) 2, (il-
primjum għall-uċuħ tal-proteina), 4 (il-
pagament għall-medda għall-ġwież), 8, (l-
uċuħ ta' l-enerġija), 9 (l-għajnuna għaż-
żrieragħ), 10 (il-pagament għall-medda 
għall-uċuħ tar-raba' tal-ħrit), 10b (għajnuna 
għall-imsaġar taż-żebbuġ), 10c (l-
għajnuna għat-tabakk) u 10d (il-pagament 
għall-medda għall-ħops) tat-Titolu IV ta' 
dak ir-Regolament għandhom jibqgħu 
japplikaw għall-2009.

Madankollu, l-Artikoli 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) u l-Kapitoli 1 (qamħ durum), 4 (il-
pagament għall-medda għall-ġwież), 8, (l-
uċuħ ta' l-enerġija), 9 (l-għajnuna għaż-
żrieragħ), 10 (il-pagament għall-medda 
għall-uċuħ tar-raba' tal-ħrit), 10b (għajnuna 
għall-imsaġar taż-żebbuġ), u 10d (il-
pagament għall-medda għall-ħops) tat-
Titolu IV ta' dak ir-Regolament għandhom 
jibqgħu japplikaw għall-2009.
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Or. fr

Emenda 114

Proposta għar-regolament
Anness I – seżżjoni "Qamħ durum" (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qamħ durum
Titolu IV, Kapitolu 1 tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003*
Pagament għall-medda
*Għas-sena 2009 biss.

Or. fr

Emenda 115

Proposta għar-regolament
Anness I – Uċuħ tal-proteina – kolonna "Bażi legali"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IV, Kapitolu 2 tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003

Titolu IV, Kapitolu 1, Sezzjoni 1a ta' dan 
ir-Regolament

Or. fr

Emenda 116

Proposta għar-regolament
Anness I – Tabakk – kolonna "Bażi legali"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IV, Kapitolu 10c tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003*

Titolu IV, Kapitolu 1, Sezzjoni 6a ta' dan 
ir-Regolament

Or. fr
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Emenda 117

Proposta għar-regolament
Anness I – Uċuħ tal-ħrit – kolonna "Bażi legali"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IV, Kapitolu 10 tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 

Titolu IV, Kapitolu 10 tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003*
* Għas-sena 2009 biss.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta' żball tal-Kummissjoni.

Emenda 118

Proposta għar-regolament
Anness II – punt A a (ġdid)

Emenda
A a Sikurezza fuq il-post tax-xogħol
8 a Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-

introduzzjoni ta' miżuri biex iħeġġu titjib fis-sikurezza u s-saħħa ta' 
ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L183, 29.6.1989, p.1).

Artikolu
6

Artikoli 3
, 6, 8 u 9

(5b) Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Settembru 2000 dwar il-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' l-
esponiment għal sustanzi bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol, (is-seba' 
direttiva individwali fit-tifsira ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 
89/391/KEE)(ĠU L 262, 17.10.2000, p. 21)

(5c) Id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22.6.1994 dwar il-protezzjoni taż-
żgħażagħ fix-xogħol
(ĠU L 216, 20.8.1994, p. 12)

8 d Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-29 ta' April 
2004 dwar il-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' l-esponiment 
għal sustanzi bijoloġiċi fuq il-post tax-xogħol, (is-sitt direttiva individwali 
fit-tifsira ta’ l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)(ĠU L 158,  
17.10.2000, p. 50)

Artikoli 
3, 
Artikoli 4 
sa 12
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sempliċement konsegwenza ta' l-inklużjoni tas-sikurezza fuq il-postijiet tax-xogħol fl-esiġenzi 
regolamentarji rigward amministrazzjoni.  

Emenda 119

Proposta għar-regolament
ANNESS IV

Test propost mill-Kummissjoni

f'EUR miljuni

Sena Kalendarja 2009 2010 2011 2012
Il-Belġju 583,2 570,9 563,1 553,9
Ir-Repubblika Ċeka 773,0
Id-Danimarka 985,9 965,3 954,6 937,8
Il-Ġermanja 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
L-Estonja 88,9
L-Irlanda 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Il-Greċja 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spanja 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Franza 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
L-Italja 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Ċipru 48,2
Il-Latvja 130,5
Il-Litwanja 337,9
Il-Lussemburgu 35,2 34,5 34,0 33,4
L-Ungerija 1 150,9
Malta 4,6
L-Olanda 841,5 827,0 829,4 815,9
L-Awstrija 727,7 718,2 712,1 704,9
Il-Polonja 2 730,5
Il-Portugall 635,8 623,0 622,6 622,6
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Is-Slovenja 129,4
Is-Slovakkja 335,9
Il-Finlandja 550,0 541,2 536,0 529,8
L-Iżvezja 731,7 719,9 710,6 699,8
Ir-Renju Unit 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Emenda 

f'EUR miljuni

Sena Kalendarja 2009 2010 2011 2012
Il-Belġju p.m. p.m. p.m. p.m.
Ir-Repubblika Ċeka p.m. p.m. p.m. p.m.
Id-Danimarka p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Ġermanja p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Estonja p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Irlanda p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Greċja p.m. p.m. p.m. p.m.
Spanja p.m. p.m. p.m. p.m.
Franza p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Italja p.m. p.m. p.m. p.m.
Ċipru p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Latvja p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Litwanja p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Lussemburgu p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Ungerija p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Olanda p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Awstrija p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Polonja p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Portugall p.m. p.m. p.m. p.m.
Is-Slovenja p.m. p.m. p.m. p.m.
Is-Slovakkja p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Finlandja p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Iżvezja p.m. p.m. p.m. p.m.
Ir-Renju Unit p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Dan l-anness għandu jiġi rivedut sabiex jitqiesu l-emendi tal-PE. 

Emenda 120

Proposta għar-regolament
ANNESS VIII 
Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 1

(EUR 1 000)

Stat Membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 u s-snin 
ta' wara

Il-Belġju 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Id-Danimarka 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Il-Ġermanja 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
L-Irlanda 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Il-Greċja 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spanja 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Franza 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
L-Italja 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Il-Lussemburgu 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
L-Olanda 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
L-Awstrija 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Il-Portugall 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Il-Finlandja 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
L-Iżvezja 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Ir-Renju Unit 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabella 2*
(EUR 1 000)

Stat Membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 u s-snin 
ta' wara

Il-Bulgarija 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Ir-Repubblika Ċeka 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
L-Estonja 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Ċipru 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Il-Latvja 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Il-Litwanja 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
L-Ungerija 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Il-Polonja 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Ir-Rumanija 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Is-Slovenja 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Is-Slovakkja 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

*Il-limiti massimi kkalkolati bil-qies ta' l-iskeda ta' żidiet inkrementali pprovduta skond l-Artikolu 110.

Emenda 
Tabella 1
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(EUR 1 000)

Stat Membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 u s-snin 
ta' wara

Il-Belġju p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Id-Danimarka p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Ġermanja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Irlanda p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Greċja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Spanja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Franza p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Italja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Lussemburgu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Olanda p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Awstrija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Portugall p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Finlandja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Iżvezja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ir-Renju Unit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tabella 2
(EUR 1 000)

Stat Membru 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 u s-snin 
ta' wara

Il-Bulgarija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ir-Repubblika Ċeka p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Estonja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ċipru p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Latvja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Litwanja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
L-Ungerija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Malta p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Il-Polonja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Ir-Rumanija p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Is-Slovenja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Is-Slovakkja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness għandu jiġi rivedut sabiex jitqiesu l-emendi tal-PE. 
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Emenda 121

Proposta għar-regolament
Anness X – parti I – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– mill-2010 'l quddiem, il-primjum għall-
wiċċ tal-proteina pprovdut fil-Kapitolu 2 
tat-Titolu IV tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija ta' l-għanjuna akkopjata tirriskja li taggrava aktar in-nuqqas ta' wċuħ koltivati ta' 
proteini, tnaqqis li jirriskja li joħloq skarsezza ta' għalf għall-annimali.   

Emenda 122

Proposta għar-regolament
Anness X – parti I – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– mill-2010 'l quddiem, il-pagament 
speċifiku għar-ross ipprovdut fil-
Kapitolu III tat-Titolu IV tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 u s-Sezzjoni 1 tal-
Kapitolu 1 tat-titolu IV ta' dan ir-
Regolament, skond l-iskeda ta' żmien 
ippprovduta bl-Artikolu 72(2) ta' dan ir-
Regolament;

– mill-2013 'l quddiem, il-pagament 
speċifiku għar-ross ipprovdut fil-
Kapitolu III tat-Titolu IV tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 u s-Sezzjoni 1 tal-
Kapitolu 1 tat-titolu IV ta' dan ir-
Regolament, skond l-iskeda ta' żmien 
ippprovduta bl-Artikolu 72(2) ta' dan ir-
Regolament;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta' l-iskema ta' pagament uniku għandha ssir mis-sena 2013 u mhux qabel.
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Emenda 123

Proposta għar-regolament
Anness X – parti I – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– mill-2011 'il quddiem l-għajnuna għall-
ipproċessar ta' l-għalf imnixxef 
ipprovduta fis-Subsezzjoni I tas-Sezzjoni I 
tal-Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II 
tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

imħassar

Or. fr

Justification

L-għalf imnixxef jinsab taħt COM li qed jiġi evalwat u r-riżultati għadhom m'humiex 
magħrufa. Jekk is-settur għandu bżonn ta' ristrutturazzjoni biex ikun jista' jkompli, fis-
sitwazzjoni ta' kriżi ta' produzzjoni ta' annimali attwali jaqbel li jkun hemm garanzija ta' 
offerta ta' prodotti rikki bi proteini. 

Emenda 124

Proposta għar-regolament
Anness X – parti I – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– mill-2011 'il quddiem l-għajnuna għall-
ipproċessar tal-kittien imkabbar għall-fibri 
pprovduta fis-Subsezzjoni II tas-Sezzjoni I 
tal-Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, skond l-
iskeda ta' żmien ippprovduta f'dik is-
subsezzjoni;

– mill-2013 'il quddiem l-għajnuna għall-
ipproċessar tal-kittien imkabbar għall-fibri 
pprovduta fis-Subsezzjoni II tas-Sezzjoni I 
tal-Kapitolu IV tat-Titolu I tal-Parti II tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, skond l-
iskeda ta' żmien ippprovduta f'dik is-
subsezzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-COM tal-kittien u tal-qanneb kien suġġett ta' studju pożittiv ħafna mill-Kummissjoni 
nnfisha u għalhekk m'hemmx raġunijiet għaliex għandu jintemm dan il-mekkaniżmu b'mod 
immedjat. 
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Emenda 125

Proposta għar-regolament
Anness X – parti I – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– mill-2011 'il quddiem l-għajnuna għal-
lamtu tal-patata pprovduta fl-
Artikolu [95a] tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2004 u, skond l-iskeda ta' żmien 
ta' l-Artikolu 75 ta' dan ir-Regolament, l-
għajnuna għall-patata tal-lamtu pprovduta 
f'dak l-Artikolu.

– mill-2013 'l quddiem l-għajnuna għal-
lamtu tal-patata pprovduta fl-
Artikolu [95a] tar-Regolament (KE) 
Nru 1234/2004 u, skond l-iskeda ta' żmien 
ta' l-Artikolu 75 ta' dan ir-Regolament, l-
għajnuna għall-patata tal-lamtu pprovduta 
f'dak l-Artikolu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tmiem ta' din il-produzzjoni jista' jkollu konsegwenzi kbar fuq l-impjiegi f'ċerti reġjuni u 
għalhekk jidher li jkun aktar xieraq li tinżamm l-iskema attwali sa l-2013.  

Emenda 126

Proposta għar-regolament
Anness X – parti II – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

skond l-iskeda ta' żmien ipprovduta fl-
Artikolu 55, pagamenti għaċ-ċanga u l-
vitella, għajr il-primjum tal-baqar li 
jreddgħu

skond l-iskeda ta' żmien ipprovduta fl-
Artikolu 55, pagamenti għaċ-ċanga u l-
vitella, għajr il-primjum tal-baqar li 
jreddgħu u l-primjun speċjali għall-qatla 
ta' l-għoġġiela.

Or. fr
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Emenda 127

Proposta għar-regolament
Annexe XI – Tabella "Għalf niexef"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabella "Għalf niexef" Tabella mħassra

Or. fr

Emenda 128

Proposta għar-regolament
Annexe XI – tabella "Protéagineaux"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tabella "Uċuħ tal-proteina" Tabella mħassra

Or. fr

Emenda 129

Proposta għar-regolament
Anness XI – tabella "Ross"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolonna 2010 imħassar
Kolonna 2011
Kolonna 2012

Or. fr

Emenda 130

Proposta għar-regolament
Anness XI – tabella "Kittien ta' fibri twal"
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolonna 2011 imħassar
Kolonna 2012

Or. fr

Emenda 131

Proposta għar-regolament
Anness XI – tabella "Għajnuna għall-ipproċessar tal-lamtu tal-patata"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolonna 2011 imħassar
Kolonna 2012

Or. fr

Emenda 132

Proposta għar-regolament
Anness XI – tabella "Għajnuna għall-ipproċessar tal-lamtu tal-patata"

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolonna 2011 imħassar
Kolonna 2012

Or. fr
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