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Emenda 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun 
meħtieġ biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ produzzjoni 
f’dawk ir-reġjuni. Dan l-appoġġ għandu 
wkoll ikun disponibbli għall-bdiewa li 
jkollhom, fil-31 ta’ Diċembru 2013, 
drittijiet speċjali għall-pagamenti allokati 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
u r-Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-
attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament. 
Fir-rigward tal-approvazzjoni tal-appoġġ 

(33) Id-diżakkjoppjar ta’ appoġġ dirett u l-
introduzzjoni tal-iskema ta’ pagament 
uniku kienu elementi essenzjali fil-
proċess tar-riforma tal-PAK. L-esperjenza 
miksuba mill-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 flimkien 
mal-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fis-suq 
tindika li skemi li tħallew barra mill-
iskema ta' pagament uniku fl-2013 issa 
jistgħu jiġu integrati fl-iskema ta’ 
pagament bażiku bil-għan tal-promozzjoni 
ta' agrikoltura aktar sostenibbli u 
orjentata lejn is-suq.
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akkoppjat volontarju li jkun aktar minn 
10 % tal-limitu massimu nazzjonali ffissat 
għal kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tingħata s-setgħa biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 284
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun 

imħassar
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meħtieġ biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ produzzjoni 
f’dawk ir-reġjuni. Dan l-appoġġ għandu 
wkoll ikun disponibbli għall-bdiewa li 
jkollhom, fil-31 ta’ Diċembru 2013, 
drittijiet speċjali għall-pagamenti allokati 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
u r-Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-
attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament. 
Fir-rigward tal-approvazzjoni tal-appoġġ 
akkoppjat volontarju li jkun aktar minn 
10 % tal-limitu massimu nazzjonali ffissat 
għal kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tingħata s-setgħa biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 285
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
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dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

dan l-appoġġ, jew 20 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 20 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ impjiegi jew 
ta’ produzzjoni f’dawk ir-reġjuni jew 
għall-appoġġ ta’ setturi jew tipi ta’ 
produzzjoni li joffru vantaġġi sinifikanti 
f’termini ta’ titjib ambjentali, il-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima jew il-
bijodiversità. Dan l-appoġġ għandu wkoll 
ikun disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, 
fil-31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. bg

Emenda 286
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
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appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal 
kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tingħata s-setgħa biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jistabbilixxu l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ tagħhom stess, li ma 
għandux jaqbeż 15% tal-limiti massimi 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ produzzjoni 
f’dawk ir-reġjuni jew għall-appoġġ ta’ 
setturi jew tipi ta’ produzzjoni li joffru 
vantaġġi sinifikanti f’termini ta’ titjib 
ambjentali, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima jew il-bijodiversità. Dan l-appoġġ 
għandu wkoll ikun disponibbli għall-
bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament.

Or. en
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Emenda 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 10 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ. L-appoġġ akkoppjat għandu 
jingħata biss sakemm ikun meħtieġ biex 
jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-livelli 
attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-reġjuni, u 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett xieraq ta’ din 
il-kundizzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa timmonitorja l-livelli ta’ 
produzzjoni fis-setturi u r-reġjuni fejn din 
il-forma ta’ appoġġ tiġi applikata, u, fejn 
meħtieġ, titlob lill-Istati Membri jnaqqsu 
l-perċentwali ta’ pagamenti diretti 
pprovduti f’forma akkoppjata. Dan l-
appoġġ għandu wkoll ikun disponibbli 
għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament.
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limitu massimu nazzjonali ffissat għal 
kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tingħata s-setgħa biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limiti fuq l-appoġġ akkoppjat f’konformità mal-emendi tal-artikoli.

Emenda 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 

(33) L-Istati Membri ma għandhomx 
jibqgħu jitħallew jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti għal appoġġ akkoppjat 
f’ċerti setturi, ħlief f’każijiet definiti b’mod 
ċar u għal perjodu ta’ żmien limitat. Ir-
riżorsi li jistgħu jintużaw għal kwalunkwe 
appoġġ akkoppjat għandhom ikunu limitati 
għal livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu essenzjali għal 
raġunijiet ekonomiċi, ambjentali u/jew 
soċjali. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jużaw sa 5 % mil-limiti massimi 
nazzjonali tagħhom għal dan l-appoġġ. 
Madankollu, f’każijiet għal kollox 
eċċezzjonali u ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 5 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
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aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 5 % tal-limitu 
massimu nazzjonali ffissat għal kull Stat 
Membru, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011. Il-
possibilità ta’ appoġġ akkoppjat għandha 
tkun limitata għal setturi żgħar bi 
bżonnijiet speċjali u m’għandhiex tintuża 
bħala għodda ġenerali. B’rabta ma’ dan, 
il-pagamenti akkoppjati kollha għandhom 
jitneħħew gradwalment mill-aktar fis 
possibbli.

Or. en

Emenda 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 

(33) L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
reġjonali b’responsabilità għall-biedja 
għandhom jitħallew jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti għal appoġġ akkoppjat 
f’setturi u f’każijiet li jkunu ddefinixxew 
b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu jintużaw 
għal kwalunkwe appoġġ akkoppjat 
għandhom ikunu limitati għal livell xieraq, 
waqt li appoġġ bħal dan jitħalla jingħata fl-
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wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Istati Membri jew fir-reġjuni speċifiċi 
tagħhom li jħabbtu wiċċhom ma’ 
sitwazzjonijiet partikolari, fejn tipi 
speċifiċi ta’ biedja jew setturi agrikoli 
speċifiċi jkunu partikolarment importanti 
għal raġunijiet ekonomiċi, ambjentali u/jew 
soċjali, u b’hekk jgħinu biex titjieb il-
kompetittività tagħhom u l-kwalità tal-
prodotti tagħhom u l-iżbilanċi fil-katina 
ta’ valuri jitneħħew. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iżbilanċi fil-katina ta’ valuri huma waħda mill-kawżi fl-għeruq tas-sitwazzjoni fejn uħud 
mis-setturi sparixxew f’suq globalizzat u miftuħ.
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Emenda 290
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali, tal-pajsaġġ u/jew soċjali. L-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw sa 
5 % mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 
għal dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-
livell tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ impjiegi jew 
produzzjoni f’dawk ir-reġjuni jew għall-
appoġġ ta’ setturi jew tipi ta’ produzzjoni 
li joffru vantaġġi sinifikanti f’termini ta’ 
titjib ambjentali, inkluż il-bijodiversità u 
s-sostenibilità tal-pajsaġġ u l-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima. Dan l-appoġġ 
għandu wkoll ikun disponibbli għall-
bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
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tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 



PE492.791v01-00 14/173 AM\907852MT.doc

MT

u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011. L-għoti 
ta’ appoġġ akkoppjat huwa pjuttost 
problematiku, meta wieħed iżomm 
f’moħħu li huwa kondizzjonat mis-
sitwazzjoni ekonomika, soċjali u 
ambjentali speċifika. Iż-żieda ta’ 
dispożizzjonijiet ġodda, pereżempju 
‘inċentivi’, bil-ħsieb li jinżammu l-livelli 
attwali ta’ impjiegi jew produzzjoni fir-
reġjuni rispettivi jew is-setturi ta’ sostenn 
jew prodotti li jagħtu kontribut sostanzjali 
għat-titjib fl-ambjent, il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima jew il-konservazzjoni tal-
bijodiversità, jagħmluha iktar sempliċi u 
faċli biex jingħata l-appoġġ.

Or. ro

Emenda 292
Hans-Peter Mayer
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Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, is-setgħa li tadotta atti 
delegati għandha tingħata lill-Kummissjoni 
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implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

skont l-Artikolu 290 TFUE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk il-kwistjoni mhijiex waħda teknika iżda tittratta regolament.

Emenda 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Biex tiżgura l-użu effiċjenti u mmirat 
tal-fondi tal-Unjoni u biex ikun evitat li 
jsir finanzjament doppju taħt strumenti 
ta’ appoġġ simili, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġi adottati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tad-definizzjoni 
tal-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’ appoġġ 
akkoppjat volontarju u ta’ regoli dwar il-
konsistenza tagħhom ma' miżuri oħra tal-
Unjoni u dwar l-akkumulazzjoni tal-
appoġġ.

imħassar

Or. en

Emenda 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Fir-rigward ta’ appoġġ lis-settur tal-
qoton, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 kienet tqieset meħtieġa dik 

imħassar
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il-parti tiegħu li kompla jkollha rabta 
mal-kultivazzjoni tal-qoton permezz ta’ 
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
għal kull ettaru eliġibbli biex ikun żgurat 
li ma jkunx hemm riskju ta’ tfixkil fil-
produzzjoni fir-reġjuni li jipproduċu l-
qoton, filwaqt li tqiesu l-fatturi kollha li 
jinfluwenzaw din l-għażla. Din l-għażla 
għandha tinżamm skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton 
mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-1979.

Or. en

Emenda 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Fir-rigward ta’ appoġġ lis-settur tal-
qoton, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 kienet tqieset meħtieġa dik il-
parti tiegħu li kompla jkollha rabta mal-
kultivazzjoni tal-qoton permezz ta’ 
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
għal kull ettaru eliġibbli biex ikun żgurat li 
ma jkunx hemm riskju ta’ tfixkil fil-
produzzjoni fir-reġjuni li jipproduċu l-
qoton, filwaqt li tqiesu l-fatturi kollha li 
jinfluwenzaw din l-għażla. Din l-għażla 
għandha tinżamm skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton 
mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-1979.

(35) Fir-rigward ta’ appoġġ lis-settur tal-
qoton, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 kienet tqieset meħtieġa li 
parti minnu tkun marbuta għall-aħħar 
darba mal-kultivazzjoni tal-qoton permezz 
ta’ pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
għal kull ettaru eliġibbli biex ikun żgurat li 
ma jkunx hemm riskju ta’ tfixkil fil-
produzzjoni fir-reġjuni li jipproduċu l-
qoton, filwaqt li tqiesu l-fatturi kollha li 
jinfluwenzaw din l-għażla. Din l-għażla 
għandha tinżamm temporanjament skont l-
objettivi stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar 
il-qoton mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-
1979. Sabiex din il-miżura tiġi magħmula 
aktar relevanti fil-ġejjieni għall-isfidi tal-
PAK, għandha titwettaq valutazzjoni tal-
ħtieġa u l-effikaċja tal-pagament 
speċifiku għall-qoton.

Or. de
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Emenda 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Fir-rigward ta’ appoġġ lis-settur tal-
qoton, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 kienet tqieset meħtieġa dik il-
parti tiegħu li kompla jkollha rabta mal-
kultivazzjoni tal-qoton permezz ta’ 
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
għal kull ettaru eliġibbli biex ikun żgurat li 
ma jkunx hemm riskju ta’ tfixkil fil-
produzzjoni fir-reġjuni li jipproduċu l-
qoton, filwaqt li tqiesu l-fatturi kollha li 
jinfluwenzaw din l-għażla. Din l-għażla 
għandha tinżamm skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton 
mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-1979.

(35) Fir-rigward ta’ appoġġ lis-settur tal-
qoton, skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 kienet tqieset meħtieġa dik il-
parti tiegħu li kompla jkollha rabta mal-
kultivazzjoni tal-qoton permezz ta’ 
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
għal kull ettaru eliġibbli biex ikun żgurat li 
ma jkunx hemm riskju ta’ tfixkil fil-
produzzjoni fir-reġjuni li jipproduċu l-
qoton, filwaqt li tqiesu l-fatturi kollha li 
jinfluwenzaw din l-għażla. Filwaqt li din l-
għażla għandha tinżamm skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton 
mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, l-
applikazzjoni tagħha għandha tkun 
strettament limitata u titnaqqas 
progressivament.

Or. en

Emenda 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Biex tkun żgurata l-applikazzjoni 
effikaċi tal-pagament speċifiku għall-
uċuħ tar-raba’ tal-qoton, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli u kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet 
fir-rigward tal-pagament speċifiku għall-
uċuħ tar-raba' tal-qoton u ta' regoli dwar 

imħassar
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il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' dak il-
pagament speċifiku, dwar ir-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà u l-prassi agronomika, dwar il-
kriterji għall-approvazzjoni tal-
organizzazzjonijiet interprofessjonali, 
dwar l-obbligi għall-produtturi u dwar is-
sitwazzjoni fejn l-organizzazjoni 
interprofessjonali ma tirrispettax dawk il-
kriterji.

Or. en

Emenda 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Kapitolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 637/2008 tat-23 ta’ Ġunju 2008 li 
jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003, u li jistabbilixxi 
programmi ta’ ristrutturazzjoni nazzjonali 
għas-settur tal-qoton ipprovda li kull Stat 
Membru li jipproduċi l-qoton għandu, jew 
kull erba’ snin u għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2009, jippreżenta lill-
Kummissjoni abbozz ta’ programm ta’ 
ristrutturar ta’ erba’ snin, jew jippreżenta 
lill-Kummissjoni, sal-
31 ta’ Diċembru 2009, abbozz wieħed ta’ 
programm ta’ ristrutturar modifikat li jdum 
tmien snin. L-esperjenza wriet li r-
ristrutturar tas-settur tal-qoton ikun servut 
aħjar permezz ta’ miżuri oħra, inklużi 
dawk ta’ programmar ta’ żvilupp rurali 
ffinanzjat skont ir-Regolament (UE) Nru 
[…] [RDR], li jkun jippermetti wkoll għal 
koordinazzjoni akbar ma’ miżuri f’setturi 
oħra. Madankollu, għandhom jitħarsu d-
drittijiet miksuba u l-aspettattivi leġittimi 
ta’ impriżi diġà involuti fi programmi ta’ 
ristrutturar. Għalhekk, il-programmi li 
għaddejjin ta’ erba’ u tminn snin 

(37) Il-Kapitolu 2 tar-Regolament (KE) 
Nru 637/2008 tat-23 ta’ Ġunju 2008 li 
jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003, u li jistabbilixxi 
programmi ta’ ristrutturazzjoni nazzjonali 
għas-settur tal-qoton ipprovda li kull Stat 
Membru li jipproduċi l-qoton għandu, jew 
kull erba’ snin u għall-ewwel darba sal-
1 ta’ Jannar 2009, jippreżenta lill-
Kummissjoni abbozz ta’ programm ta’ 
ristrutturar ta’ erba’ snin, jew jippreżenta 
lill-Kummissjoni, sal-
31 ta’ Diċembru 2009, abbozz wieħed ta’ 
programm ta’ ristrutturar modifikat li jdum 
tmien snin. L-esperjenza wriet li r-
ristrutturar tas-settur tal-qoton ikun servut 
aħjar permezz ta’ miżuri oħra, inklużi 
dawk ta’ programmar ta’ żvilupp rurali 
ffinanzjat skont ir-Regolament (UE) Nru 
[…] [RDR], li jkun jippermetti wkoll għal 
koordinazzjoni akbar ma’ miżuri f’setturi 
oħra. Madankollu, għandhom jitħarsu d-
drittijiet miksuba u l-aspettattivi leġittimi 
ta’ impriżi diġà involuti fi programmi ta’ 
ristrutturar. Għalhekk, il-programmi li 
għaddejjin ta’ erba’ u tminn snin 
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għandhom ikunu jistgħu jkomplu sat-
tmiem tagħhom. Fl-aħħar ta' dak il-perjodu, 
madankollu, il-programmi għandhom jiġu 
terminati. Il-fondi disponibbli mill-
programi ta' erba' snin wara jkunu jistgħu
jiġu integrati fil-fondi disponibbli tal-
Unjoni għal miżuri taħt l-iżvilupp rurali 
mill-2014. Il-fondi disponibbli wara tmiem 
il-programmi ta’ tmien snin ma jkunux utli 
għal programmi ta’ żvilupp rurali fl-2018 
meta jitqies il-perjodu ta’ programmar, u 
jistgħu, għalhekk, ikunu aktar utli jekk 
ikunu ttrasferiti għal skemi ta' appoġġ 
skont dan ir-Regolament, kif diġà pprovdut 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 637/2008. Ir-
Regolament (KE) Nru 637/2008 ma 
għandux, għalhekk, jintuża aktar mill-
1 ta’ Jannar 2014 jew mill-
1 ta’ Jannar 2018 fir-rigward tal-Istati 
Membri li, rispettivament, ikollhom 
programmi ta’ erba’ jew tmien snin. Ir-
Regolament (KE) Nru 637/2008 għandu 
għalhekk jitħassar.

għandhom ikunu jistgħu jkomplu sat-
tmiem tagħhom. Fl-aħħar ta' dak il-perjodu, 
madankollu, il-programmi għandhom jiġu 
terminati. Il-fondi disponibbli mill-
programi ta' erba' snin wara għandhom
jiġu integrati fil-fondi disponibbli tal-
Unjoni għal miżuri taħt l-iżvilupp rurali 
mill-2014. Il-fondi disponibbli wara tmiem 
il-programmi ta’ tmien snin ma jkunux utli 
għal programmi ta’ żvilupp rurali fl-2018 
meta jitqies il-perjodu ta’ programmar, u 
jistgħu, għalhekk, ikunu aktar utli jekk 
ikunu ttrasferiti għal skemi ta' appoġġ 
skont dan ir-Regolament, kif diġà pprovdut 
fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 637/2008. Ir-
Regolament (KE) Nru 637/2008 ma 
għandux, għalhekk, jintuża aktar mill-
1 ta’ Jannar 2014 jew mill-
1 ta’ Jannar 2018 fir-rigward tal-Istati 
Membri li, rispettivament, ikollhom 
programmi ta’ erba’ jew tmien snin. Ir-
Regolament (KE) Nru 637/2008 għandu 
għalhekk jitħassar.

Or. en

Emenda 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 

(38) Tista’ tiġi stabbilita skema sempliċi u 
speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
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oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. Madankollu, għal 
ksur ta’ leġiżlazzjoni ambjentali 
nazzjonali, għandhom jiġu imposti pieni 
fuq il-pagament. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti. 

Or. en

Emenda 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 

(38) L-istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jużaw parti mil-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom fuq il-pagamenti 
diretti tagħhom biex jistabbilixxu skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
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fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent u ma’ kontrolli kif 
stipulat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR], mingħajr ma jkun hemm periklu 
għall-kisba tal-objettivi globali tar-riforma, 
hekk kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. Ir-regoli dwar il-
kundizzjonalità, madankollu, għandhom 
japplikaw xorta għall-bdiewa żgħar, 
peress li huwa importanti li l-bdiewa 
kollha li jirċievu fondi tal-UE, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża 
tagħhom, jaderixxu ma’ standards 
ambjentali minimi. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

Or. en

Emenda 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 

(38) Tista’ tiġi stabbilita skema sempliċi u 
speċifika għall-bdiewa żgħażagħ minn Stat 
Membru biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, jista’ jkun stabbilit minn Stat 
Membru ħlas ta’ ammont f’daqqa li 
jissostitwixxi l-pagamenti diretti kollha. 
Jistgħu jiddaħħlu regoli ta’ 
simplifikazzjoni tal-formalitajiet biex 
jitnaqqsu, fost affarijiet oħra, l-obbligi 
imposti fuq il-bdiewa żgħar bħal dawk 
relatati mal-applikazzjoni għall-appoġġ u 
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għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR],
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
klima u l-ambjent, mingħajr ma jkun hemm 
periklu għall-kisba tal-objettivi globali tar-
riforma, hekk kif jinftiehem li l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif imsemmija fl-
Anness II għar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR] tapplika għall-bdiewa żgħar. L-
objettiv ta’ dik l-iskema għandu jkun li 
tappoġġa l-istruttura agrikola eżistenti tal-
azjendi agrikoli żgħar fl-Unjoni mingħajr 
ma tmur kontra l-iżvilupp lejn strutturi 
aktar kompetittivi. Għal dik ir-raġuni, l-
aċċess għall-iskema għandu jkun limitat 
għall-impriżi eżistenti.

Or. en

Emenda 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR],
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-

(38) Tista’ tiġi stabbilita skema sempliċi u 
speċifika għall-bdiewa żgħażagħ minn Stat 
Membru biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, jista’ jkun stabbilit minn Stat 
Membru ħlas ta’ ammont f’daqqa li 
jissostitwixxi l-pagamenti diretti kollha. 
Għandhom jiddaħħlu regoli ta’ 
simplifikazzjoni tal-formalitajiet biex 
jitnaqqsu, fost affarijiet oħra, l-obbligi 
imposti fuq il-bdiewa żgħar bħal dawk 
relatati mal-applikazzjoni għall-appoġġ, 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
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Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

Or. en

Emenda 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 

(38) Tista’ tiġi stabbilita skema sempliċi u 
speċifika għall-bdiewa żgħażagħ minn Stat 
Membru biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, jista’ jkun stabbilit minn Stat 
Membru ħlas ta’ ammont f’daqqa li 
jissostitwixxi l-pagamenti diretti kollha. 
Għandhom jiddaħħlu regoli ta’ 
simplifikazzjoni tal-formalitajiet biex 
jitnaqqsu, fost affarijiet oħra, l-obbligi 
imposti fuq il-bdiewa żgħar bħal dawk 
relatati mal-applikazzjoni għall-appoġġ, 
ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
klima u l-ambjent, ma’ kundizzjonalità u 
ma’ kontrolli kif stipulat fir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], mingħajr ma jkun 
hemm periklu għall-kisba tal-objettivi 
globali tar-riforma, hekk kif jinftiehem li l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif imsemmija fl-
Anness II għar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR] tapplika għall-bdiewa żgħar. L-
objettiv ta’ dik l-iskema għandu jkun li 
tappoġġa l-istruttura agrikola eżistenti tal-
azjendi agrikoli żgħar fl-Unjoni mingħajr 
ma tmur kontra l-iżvilupp lejn strutturi 
aktar kompetittivi. Għal dik ir-raġuni, l-
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għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti. aċċess għall-iskema għandu jkun limitat 
għall-impriżi eżistenti.

Or. en

Emenda 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) Għandu jkun possibbli li tiġi 
stabbilita skema sempliċi u speċifika għall-
bdiewa żgħar biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Minkejja dan, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu għalihom infushom dwar jekk 
idaħħlux fis-seħħ skema speċifika. Għal 
dak il-għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.
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Or. en

Emenda 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) L-istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati jużaw parti mil-limitu 
massimu nazzjonali fuq il-pagamenti 
diretti tagħhom biex jistabbilixxu skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ kontrolli fuq 
il-kundizzjonalità kif stipulat fir-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi u 
mingħajr ma jixxekkel it-tibdil strutturali 
fl-agrikoltura. Għal dik ir-raġuni, l-aċċess 
għall-iskema għandu jkun limitat għall-
impriżi eżistenti.

Or. en
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Emenda 306
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi 
marbuta mal-ġestjoni u l-kontroll tal-
appoġġ dirett. Għal dak il-għan, għandu 
jkun stabbilit ħlas ta’ ammont f’daqqa li 
jissostitwixxi l-pagamenti diretti kollha. 
Għandhom jiddaħħlu regoli ta’ 
simplifikazzjoni tal-formalitajiet biex 
jitnaqqsu, fost affarijiet oħra, l-obbligi 
imposti fuq il-bdiewa żgħar bħal dawk 
relatati mal-applikazzjoni għall-appoġġ, 
ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
klima u l-ambjent, ma’ kundizzjonalità u 
ma’ kontrolli kif stipulat fir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR], mingħajr ma jkun 
hemm periklu għall-kisba tal-objettivi 
globali tar-riforma, hekk kif jinftiehem li 
l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kif imsemmija 
fl-Anness II għar-Regolament (UE) 
Nru [...] [HZR] tapplika għall-bdiewa 
żgħar. L-objettiv ta’ dik l-iskema għandu 
jkun li tappoġġa l-istruttura agrikola 
eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar fl-
Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-iżvilupp 
lejn strutturi aktar kompetittivi. Għal dik 
ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema għandu 
jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
tgħin lill-bdiewa żgħar u lill-gruppi ta’ 
produtturi jipparteċipaw f’attivitajiet tal-
biedja. Għal dak il-għan, għandha tiġi 
stabbilita skema speċjali fil-qafas tal-
pagamenti diretti. Għandhom jiddaħħlu 
regoli ta’ simplifikazzjoni tal-formalitajiet 
biex jitnaqqsu. L-iskema tal-bdiewa żgħar 
ma’ għandhiex tkun “opt-out” għan-
negozji ż-żgħar, biex tgħin lill-bdiewa 
jħallu s-settur. Għalhekk, il-bdiewa 
għandu jkollhom il-possibilità jidħlu fl-
“iskema tal-bdiewa żgħar” u jimxu lejn 
sistema oħra ta’ biedja definita f’dan ir-
regolament. Il-bdiewa żgħar ma 
għandhom ikunu awtomatikament 
eżentati minn miżuri ekoloġiċi u 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonalità. L-objettiv ta’ dik l-iskema 
għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi.

Or. en

Emenda 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) Għadhom jiddaħħlu żewġ forom ta’ 
appoġġ sempliċi għall-bdiewa żgħar. 
Minn naħa waħda għandha tiġi introdotta 
skema sempliċi u speċifika għal azjendi 
agrikoli żgħar ħafna u mmexxijin minn 
familja biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar produttivi. Għal 
dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema għandu 
jkun limitat għall-impriżi eżistenti. Min-
naħa l-oħra, għandu jkun hemm forma 
ta' assistenza għall-azjendi agrikoli żgħar 
li tkun addizzjonali għall-pagamenti ta' 
appoġġ l-oħra magħmula lill-bdiewa. L-
obbligi relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, mal-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent, mal-
kundizzjonalità u l-kontrolli kif stipulat 
fir-Regulation (UE) Nru […] [HZR] 
għandhom japplikaw għall-azjendi 
agrikoli żgħar.
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Or. fr

Emenda 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR],
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, mingħajr ma jkun 
hemm periklu għall-kisba tal-objettivi 
globali tar-riforma, hekk kif jinftiehem li l-
kundizzjonalità u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

Or. de

Emenda 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi.
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi 
eżistenti.

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola tal-azjendi agrikoli żgħar fl-
Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-iżvilupp 
lejn strutturi aktar produttivi.

Or. pt

Emenda 310
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
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jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar sostenibbli. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Emenda 311
Gabriel Mato Adrover

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-biedja fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda trid tħabbat wiċċha ma 
diffikultajiet speċifiċi minħabba l-
insularità u l-iżolament taż-żoni 
kkonċernati u għalhekk għandha tingħata 
trattament speċifiku taħt dispożizzjonijiet 
separati, attwalment inklużi fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
247/2006. L-ostakli ġeografiċi u relatati 
mal-klima sinifikanti għad-
diversifikazzjoni tal-prodotti f’dawn iż-
żoni jagħmluha neċessarja li dan it-
trattament speċifiku jiġi estiż għal 
deċiżjonijiet baġitarji meħuda mill-Unjoni 
Ewropea b’rabta ma’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 312
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex 
titqies is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, il-pagamenti diretti 
f’dawk ir-reġjuni għandhom ikunu 
mmaniġġati fil-programmi ta’ appoġġ 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 247/2006. Bħala konsegwenza, id-
dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament 
relatati mal-iskema ta’ pagament bażiku u 
ma’ pagamenti relatati u ma’ appoġġ 
akkoppjat ma għandhomx japplikaw għal 
dawk ir-reġjuni.

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex 
il-PAK ikun orjentat b’mod aktar preċiż 
għas-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda – li huma mxekkla mid-
daqs żgħir tagħhom u mid-distanza li 
għandhom mis-swieq –  il-pagamenti 
diretti u l-forom kollha ta’ appoġġ ta’ 
introjtu mogħti lill-bdiewa f’dawk ir-
reġjuni għandhom ikunu mmaniġġati fil-
programmi ta’ appoġġ stabbiliti bir-
Regolament (KE) Nru 247/2006. Bħala 
konsegwenza, id-dispożizzjonijiet f’dan ir-
Regolament relatati mal-iskema ta’ 
pagament bażiku u ma’ pagamenti relatati 
u ma’ appoġġ akkoppjat ma għandhomx 
japplikaw għal dawk ir-reġjuni.
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Or. pt

Emenda 313
Gabriel Mato Adrover

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex 
titqies is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, il-pagamenti diretti 
f’dawk ir-reġjuni għandhom ikunu 
mmaniġġati fil-programmi ta’ appoġġ 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 247/2006. Bħala konsegwenza, id-
dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament 
relatati mal-iskema ta’ pagament bażiku u 
ma’ pagamenti relatati u ma’ appoġġ 
akkoppjat ma għandhomx japplikaw għal 
dawk ir-reġjuni.

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex 
titqies is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, il-pagamenti diretti 
f’dawk ir-reġjuni għandhom ikunu 
mmaniġġati fil-programmi ta’ appoġġ 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 247/2006. Bħala konsegwenza, id-
dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament 
relatati mal-iskema ta’ pagament bażiku u 
ma’ pagamenti relatati u ma’ appoġġ 
akkoppjat ma għandhomx japplikaw għal 
dawk ir-reġjuni. Madankollu, għandha 
ssir valutazzjoni tal-impatt li kwalunkwe 
tibdil għal dan ir-Regolament jista’ jkollu 
fuq dawn ir-reġjuni.

Or. es

Emenda 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Id-diversità tas-settur tal-biedja 
f’ċerti żoni iżolati b’sistemi ta’ 
produzzjoni ineffiċjenti titlob li strumenti 
speċifiċi tal-politika agrikola, li bihom l-
Unjoni Ewropea għandha esperjenza 
suffiċjenti, ikollhom impatt sabiex is-
settur ikun aktar orjentat lejn is-suq, 
jonqos l-impatt fuq l-ambjent permezz tal-
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abbandun tal-attività agrikola u jiġu 
ppreservati l-komunitajiet rurali 
f’konformità mal-objettiv tas-sostenibilità. 
Arranġamenti speċifiċi għandhom jiġu
studjati fil-fond għal dawk it-territorji 
gżejjer tal-Unjoni li għandhom fatturi 
simili għal territorji li fihom tali strumenti 
ta’ politika agrikola taw prova ta’ suċċess.

Or. es

Emenda 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Sabiex isaħħu l-kriterji soċjali, l-
Istati Membri għandhom jippromwovu u 
jistabbilixxu sistemi ta’ ċertifikazzjoni 
dwar l-impatt (ċertifikazzjoni soċjali 
akkreditata bl-involviment ta’ partijiet 
interessati soċjali) li jipprovdu lill-
konsumaturi informazzjoni u jaġixxu 
bħala stimolu għal approċċ ta’ 
responsabilità soċjali korporattiva li 
tidentifika u tagħżel l-aħjar relazzjonijiet 
u prattiki tax-xogħol. Din is-sistema ta’ 
informazzjoni dwar l-impatt fuq l-impjiegi 
tista’ wkoll tiġi applikata għall-prodotti 
importati.

Or. es

Emenda 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 43



AM\907852MT.doc 35/173 PE492.791v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Il-flejjes 
kollha trasferiti b’dan il-mod għandhom 
ikunu soġġetti għal kofinanzjament mill-
Istat Membru bir-rata li tapplika għall-
Programm ta’ Żvilupp Rurali f’dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx hemm rekwiżit ta’ kofinanzjament, ikun hemm ir-risku li fondi tal-Pilastru I 
jistgħu jintużaw minn Stati Membri biex inaqqsu r-rekwiżiti ta’ kofinanzjament tagħhom u 
b’hekk itejbu l-finanzi tat-teżor a spejjeż tal-PAK.

Emenda 317
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Il-flejjes 
kollha trasferiti b’dan il-mod għandhom 
ikunu soġġetti għal kofinanzjament mill-
Istat Membru bir-rata li tapplika għall-
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għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

Programm ta’ Żvilupp Rurali f’dak l-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti.
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Għażla bħal 
din għandha ssir darba u għall-perjodu 
kollu tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, fi ħdan ċerti limiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali dispożizzjoni tnaqqas il-konċentrazzjoni fuq il-PAK li jappoġġja nfiq pubbliku għall-beni 
pubbliċi u tirrappreżenta pass lura sinifikanti fl-evoluzzjoni tal-PAK, u għalhekk għandha 
titneħħa.
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Emenda 319
George Lyon, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Il-flejjes 
kollha trasferiti b’dan il-mod ma 
għandhomx jirrappreżentaw aktar minn 
15% tal-limitu massimu tagħhom għall-
pagamenti diretti, u għandhom jintużaw 
għall-kofinanzjament. L-Istati Membri 
kollha għandhom ikunu kapaċi 
jissupplimentaw it-trasferiment b’somma 
proporzjonali għal dawk il-flejjes mhux 
allokati taħt l-intestatura ta’ appoġġ għaż-
żoni b'restrizzjonijiet naturali. Għandu 
jkollhom ukoll l-għażla li jittrasferixxu 
flejjes mhux minfuqin għal titjib 
ekoloġiku sabiex jiġi pprovdut appoġġ 
addizzjonali għal miżuri agroambjentali 
favur l-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, l-Istati 
Membri fejn il-livell ta’ appoġġ dirett 
għadu aktar baxx minn 90 % tal-livell 
medju ta' appoġġ tal-Unjoni għandhom 
jingħataw il-possibbiltà li jittrasferixxu 
fondi mill-appoġġ tagħhom assenjat għall-
iżvilupp rurali għal-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti. Dawn it-tipi 
ta’ għażliet għandhom isiru darba u għall-
perjodu kollu tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, fi ħdan ċerti limiti.

Or. en

Emenda 320
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Tali fondi, 
ladarba trasferiti, ma jkunux soġġetti 
għall-kofinanzjament. L-Istati Membri 
b’livell ta’ appoġġ dirett iktar baxx mill-
medja tal-Unjoni b’hekk ikunu kapaċi 
jikkonsolidaw it-trasferiment ta’ fondi 
minn Pilastru I għal Pilastru II. Fl-istess 
ħin, l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

Or. fr

Emenda 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
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dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti. Huwa importanti li jiġi 
stabbilit kif il-fondi jistgħu jerġgħu jiġu 
użati, meta jitqies li t-titjib ekoloġiku 
huwa obbligatorju u jipprovdi l-bażi għal 
proġetti agroambjentali taħt it-Tieni 
Pilastru.

Or. ro

Emenda 322
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. F’dan il-
kuntest, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
prijorità lil miżuri ta’ ffinanzjar biex il-
provvista tkun konċentrata, billi jsaħħu l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi kif 
jipprovdi r-Regolament għall-Iżvilupp 
Rurali. Fl-istess ħin, l-Istati Membri fejn 
il-livell ta’ appoġġ dirett għadu aktar baxx 
minn 90 % tal-livell medju ta' appoġġ tal-
Unjoni għandhom jingħataw il-possibbiltà 
li jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
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applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

Or. it

Emenda 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba, kulfejn possibbli u għall-perjodu 
kollu tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, fi ħdan ċerti limiti.

Or. en

Emenda 324
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Sabiex jiġi protett l-istat tal-pajsaġġi 
Ewropej, il-pagamenti fil-qafas ta’ dan ir-
Regolament għandhom ikunu konsistenti 
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mal-prinċipji tal-Konvenzjoni Ewropea 
tal-Pajsaġġi u l-Artikolu 3 tat-Trattat ta’ 
Lisbona li jiżgura li l-wirt kulturali 
Ewropew jiġi ssalvagwardjat u mkattar. 
Il-pajsaġġ jifforma aspett ewlieni tat-
tradizzjoni kulturali u reġjonali, itejjeb id-
diversità kulturali u ġeografika u huwa 
wkoll bażi għall-bijodiversità moderna 
tagħna, li ssawret b’sekli ta’ ġestjoni 
agrikola u forestali.

Or. en

Emenda 325
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu - 1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu - 1
Tmiem tal-pagamenti diretti

1. Il-pagamenti diretti għandhom 
jintemmu sal-2025, fejn:
(a) għandhom jispiċċaw gradwalment 
permezz ta’ stadji differenti;
(b) ir-riżorsi rilaxxati għandhom jintużaw 
għall-programmi ta’ ħarsien u titjib fl-
oqsma li ġejjin: 
(i) l-ambjent
(ii) it-trobbija tal-annimali
(iii) l-ilma u l-kwalità tal-ilma
(iv) il-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija
(v) tibdil relatat mal-klima
(c) 100% tar-riżorsi rilaxxati għandhom 
jintużaw għal miżuri reġjonali.

Or. de



PE492.791v01-00 42/173 AM\907852MT.doc

MT

Emenda 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu 
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent;

imħassar

Or. en

Emenda 327
Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu 
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent;

imħassar

Or. en

Emenda 328
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent;

(ii) pagament għall-bdiewa li jadottaw 
prattiki avvanzati ta’ biedja sostenibbli li
huma ta’ benefiċċju għall-bijodiversità, 
għall-ġestjoni tajba tal-fertilità tal-
ħamrija, għall-klima u l-ambjent u li 
jmorru lil hinn mir-regoli ta’ 
kundizzjonalità;
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Or. en

Emenda 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent;

(ii) skema li hija obbligatorja għall-Istati 
Membri u volontarja għall-bdiewa u li 
tinvolvi pagament għall-bdiewa li jħarsu 
prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima 
u l-ambjent;

Or. it

Emenda 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent;

(ii) pagament addizzjonali għall-bdiewa li 
jħarsu prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
klima u l-ambjent;

Or. de

Emenda 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-

(ii) pagament addizzjonali għall-bdiewa li 
jħarsu prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-
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ambjent; klima u l-ambjent;

Or. en

Emenda 332
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) skema ġdida ffinanzjata mill-UE ta’ 
pagamenti għal kolonji tan-naħal fis-
settur tal-apikoltura;

Or. bg

Emenda 333
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament għall-bdiewa ġodda li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

Or. fr

Emenda 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament volontarju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tat-Tieni Pilastru relatati ma’ bdiewa żgħażagħ huma mod aktar effettiv biex jiġu 
appoġġjati u inkoraġġiti parteċipanti ġodda, u għalhekk il-miżuri tal-Ewwel Pilastru 
għandhom ikunu volontarji għall-Istati Membri biex jimplimentawhom.

Emenda 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament volontarju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ għandu jkun volontarju għall-Istati Membri u r-reġjuni.

Emenda 336
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament volontarju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament volontarju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. de

Emenda 338
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ u 
parteċipanti ġodda li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom;

Or. en

Emenda 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ u 
ġodda li jibdew l-attività agrikola tagħhom;

Or. fr

Emenda 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
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Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament obbligatorju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament obbligatorju għall-bdiewa 
żgħażagħ li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – subpunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

(iv) pagament għall-bdiewa żgħażagħ li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom u għan-
nisa fil-biedja;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Bħala riżultat tar-rwol multifunzjonali li għandhom in-nisa fl-ambjenti tal-familja u tax-
xogħol, jistgħu jagħtu kontribut kbir ħafna għall-progress u l-innovazzjoni fil-livelli kollha 
tas-soċjetà u għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja, speċjalment f’żoni rurali. Għalhekk jistoqqilhom 
rikonoxximent u appoġġ sal-inqas farka fi ħdan il-PAK daqs iż-żgħażagħ.

Emenda 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) skema ta’ appoġġ akkoppjat 
volontarju;

imħassar

Or. en

Emenda 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) pagament speċifiku għall-uċuħ tar-
raba’ tal-qoton;

imħassar

Or. en

Emenda 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) pagament speċifiku għall-uċuħ tar- (vi) pagament speċifiku temporanju għall-
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raba’ tal-qoton; uċuħ tar-raba’ tal-qoton;

Or. de

Emenda 346
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa;

Or. fr

Emenda 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. de

Emenda 348
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en
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Emenda 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en

Emenda 350
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en

Emenda 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en
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Emenda 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en

Emenda 353
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar;

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-daqsijiet tal-azjendi agrikoli jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Skema għall-bdiewa 
żgħar tista’ tkun utli f’xi każijiet iżda fi Stati Membri oħra jista’ jkollha l-effett li tgħawweġ il-
kompetizzjoni. Għalhekk, huma l-Istati Membri li huma fl-aħjar pożizzjoni biex jivvalutaw 
jekk tali skema hijiex utli.

Emenda 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) pagament għall-azjendi agrikoli 
żgħar, li għandu jiġi stabbilit fil-livell ta’ 
Stati Membri;
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Or. fr

Emenda 355
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt viia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) pagament għall-bdiewa żgħar, li 
għandu jiġi stabbilit minn kull Stat 
Membru;

Or. fr

Emenda 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
Emenda għall-Anness I
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
għall-fini tal-adattament tal-lista ta’ 
skemi ta’ appoġġ stipulata fl-Anness I.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjkoni tar-Regolament huwa ta’ importanza fundamentali.

Emenda 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
Emenda għall-Anness I
Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
għall-fini tal-adattament tal-lista ta’ 
skemi ta’ appoġġ stipulata fl-Anness I.

Or. fr

Emenda 358
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "bidwi" tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, jew grupp ta’ persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi, ikun x’ikun l-istatus legali mogħti 
lill-grupp u lill-membri tiegħu fil-liġi 
nazzjonali, li l-impriża tiegħu/tagħhom 
tkun fit-territorju tal-Unjoni, kif iddefinit 
fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, flimkien mal-Artikoli 349 u 355 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u li jeżerċita attività agrikola; 

(a) "bidwi" tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, jew grupp ta’ persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi, ikun x’ikun l-istatus legali mogħti 
lill-grupp u lill-membri tiegħu fil-liġi 
nazzjonali, li l-impriża tiegħu/tagħhom 
tkun fit-territorju tal-Unjoni, kif iddefinit 
fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, flimkien mal-Artikoli 349 u 355 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u li jeżerċita attività agrikola; 
Fejn bidwi huwa organizzazzjoni 
mingħajr profitti legalment reġistrata jew 
organizzazzjoni ta’ karità simili jew 
mogħti setgħat minn gvern ċentrali jew 
reġjonali, li l-iskop kostituzzjonali legali 
prinċipali tiegħu huwa li jipproteġi u 
jimmaniġġja attivament art u/jew l-
ambjent storiku għall-konservazzjoni u l-
benefiċċju pubbliku, Stat Membru jista’ 
jagħżel li jirrikonoxxi l-impriżi tiegħu jew 
grupp tal-impriżi tiegħu bħala negozji 
individwali u separati għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament, Regolament (UE) Nru [...] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’....dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali 
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mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u r-Regolament 
(UE) Nru [...] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’.... dwar l-iffinanzjar, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 
agrikola komuni ('ir-regolament 
orizzontali');

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti tipi ta’ organizzazzjonijiet mingħajr profitti jimmaniġġjaw impriżi agrikoli multipli bl-
objettiv li jiġi żgurat approċċ għall-biedja aktar sostenibbli u favur l-ambjent.  Għalhekk, 
huwa sensibbli li l-Istati Membri jkunu jistgħu jittrattaw impriżi multipli ta’ dan it-tip ta’ 
organizzazzjoni bħala negozji individwali u separati għall-iskopijiet tal-pagamenti tal-PAK u 
l-monitoraġġ biex jissimplifikaw rekwiżiti amministrattivi u jevitaw kostijiet sproporzjonati li 
jiffaċċjaw l-aġenziji tal-pagamenti benefiċjarji u nazzjonali.

Emenda 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 'ħaddiem agrikolu b’salarju' tfisser 
persuna impjegata ma’ bidwi, kemm 
b’kuntratt permanenti, staġonali 
permanenti jew temporanju, li l-attività 
tagħha hija fundamentali għall-biedja u 
għall-katina ta’ valuri, u li l-
kundizzjonijiet ta’ impjieg tagħha rigward 
l-istabilità, is-sigurtà u l-professjonalità 
għandhom jittejbu bħala objettiv ta’ 
prijorità.

Or. es

Emenda 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) "impriża" tfisser l-unitajiet kollha użati 
għall-attivitajiet agrikoli mmexxija minn 
bidwi li jinsabu fit-territorju tal-istess Stat 
Membru;

b) "impriża" tfisser l-unitajiet ta’ 
produzzjoni kollha użati għall-attivitajiet 
agrikoli mmexxija minn bidwi li jinsabu 
fit-territorju tal-istess Stat Membru;

Or. es

Ġustifikazzjoni

'Unitajiet użati għal-attivitajiet agrikoli' hija definizzjoni usa’ minn dak li għandu jkun kopert 
minn dan l-Artikolu, meta jitqies li tali unitajiet jistgħu jirreferu għal kwalunkwe ħaġa minn 
moħriet għal magna tat-ħalib jew sistema ta’ tisqija.

Emenda 361
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) "impriża" tfisser l-unitajiet kollha użati 
għall-attivitajiet agrikoli mmexxija minn 
bidwi li jinsabu fit-territorju tal-istess Stat 
Membru;

b) "impriża" tfisser l-unitajiet kollha użati 
għall-attivitajiet agrikoli mmexxija minn 
bidwi, mill-familja tal-bidwi, jew bosta 
familji, li jinsabu fit-territorju tal-istess 
Stat Membru;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ impriża għandha titwessa’ biex tinkludi azjendi agrikoli ta’ familji jew 
azjendi agrikoli mmexxija minn bosta familji, li mhuwiex kuntrarju għas-sieda privata ta’ art 
agrikola.

Emenda 362
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) "sistemi avvanzati ta’ biedja 
sostenibbli" tfisser prattiki ta’ biedja li 
jmorru lil hinn minn regoli bażiċi ta’ 
kundizzjonalità eżistenti tar-Regolament 
(UE) Nru ... [HZR] u fi progress 
kontinwu biex tittejjeb il-ġestjoni tagħhom 
ta’ nutrijenti naturali, ċikli tal-ilma u 
flussi ta’ enerġija b’mod li titnaqqas il-
ħsara ambjentali u l-ħela ta’ riżorsi mhux 
rinnovabbli, u jinżamm livell għoli ta’ 
uċuħ tar-raba’, diversità fl-annimali tal-
azjendi agrikoli u diversità naturali fis-
sistema ta’ produzzjoni;

Or. en

Emenda 363
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) "biedja industrijali" tfisser 
produzzjoni intensiva tal-annimali 
strutturalment dipendenti fuq għalf mixtri 
u konsum għoli tal-enerġija;

Or. en

Emenda 364
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) "sistemi ta’ biedja mhux sostenibbli" 
tfisser prattiki ta’ biedja u trobbija ta’ 
annimali li sistematikament jiksru regoli 
bażiċi ta’ kundizzjonalità eżistenti tar-
Regolament (UE) Nru ...[HZR] bħala 
konsegwenza ta’ livell baxx ta’ ġestjoni 
taċ-ċiklu tan-nutrijenti u dipendenza 
qawwija fuq enerġija esterna, bijoċidi, 
antibijotiċi, ilma u inputs nutrittivi;

Or. en

Emenda 365
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) "bidwi żgħir" tfisser produttur fuq 
skala żgħira inkluż bdiewa part-time u 
bdiewa b’sussistenza parzjali b’inqas 
minn 5 ettari, iżda mill-inqas 25% ta’ 
attività fl-azjenda agrikola u introjtu nett 
totali minn produzzjoni fl-azjenda 
agrikola inkluż ipproċessar konness u 
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tal-
azjenda agrikola u servizzi oħra relatati 
mal-azjenda.

Or. en

Emenda 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja, inkluż l-użu ta’ equidae 
minbarra għall-attivitajiet relatati mad-
divertiment, 

Or. fr

Emenda 367
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja, u l-qtugħ tal-ħaxix jew 
ragħa primarjament jew unikament għal 
raġunijiet ambjentali, 

Or. de

Emenda 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, il-
breaking-in, it-taħriġ u t-trobbija tal-
annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

Or. fr
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Emenda 369
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet standard ta’ biedja,

Or. es

Emenda 370
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 
tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja,

produzzjoni agrikola li tinkludi t-trobbija
jew it-tkabbir ta' prodotti agrikoli inklużi l-
ħsad, it-taħlib, it-trobbija tal-annimali u ż-
żamma tal-annimali għall-finijiet ta’ biedja,

Or. pt

Emenda 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 

imħassar
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agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

Or. pt

Emenda 372
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

iż-żamma ta’ żona agrikola 
f’kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali 
tajba u 

Or. en

Emenda 373
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

iż-żamma ta’ żona agrikola taħt GAEC, 
jew

Or. en

Emenda 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni; din il-manutenzjoni hija 
marbuta, fil-każ ta’ żoni agrikoli 
preservati b’mod naturali, mal-prattika ta’ 
attività minima li għandha tiġi stabbilita 
mill-Istati Membri;

Or. fr

Emenda 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji standard, jew

Or. es

Ġustifikazzjoni

'Standard' huwa terminu aktar xieraq.

Emenda 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
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kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi u 
makkinarji agrikoli standard, jew

Or. es

Ġustifikazzjoni

'Metodi u makkinarji agrikoli standard' hija aktar xierqa 'minn metodi u makkinarji agrikoli 
tradizzjonali', perezz li t-tnejn jistgħu ma jikkoinċidux.

Emenda 377
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li tkun 
imħejjija għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

Or. pl

Emenda 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

imħassar

Or. fr
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Emenda 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

imħassar

Or. pt

Emenda 380
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

it-twettiq ta’ attività minima fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

Or. en

Emenda 381
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-

fejn iż-żona agrikola hija miżmuma b’mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u l-art ma tintużax kif 
stipulat fl-ewwel inċiż hawn fuq u ma 
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kultivazzjoni; jkunx hemm attività agrikola;

Or. en

Emenda 382
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

it-twettiq ta’ attività minima fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni, inkluż il-biedja li wkoll 
tikseb objettivi ta’ konservazzjoni tan-
natura, pereżempju sistemi ta’ biedja 
b’valur għoli tan-natura jew biedja skont 
in-Natura 2000 jew programmi 
ekwivalenti;

Or. en

Emenda 383
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

jekk l-Istat Membru f’livell nazzjonali jew 
reġjonali jagħżel hekk, fejn żona ma 
teħtieġx attività ta’ manutenzjoni iżda 
tinżamm b’mod naturali minflok fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, 
attivitajiet li jistgħu jiġu definiti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali;

Or. en
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Emenda 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

jekk Stat Membru f’livell nazzjonali jew 
reġjonali jagħżel hekk, fejn żona ma 
teħtieġx attività ta’ manutenzjoni iżda 
tinżamm b’mod naturali minflok fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, l-
attivitajiet jistgħu jiġu definiti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali;

Or. en

Emenda 385
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

jekk l-Istat Membru f’livell nazzjonali jew 
reġjonali jagħżel hekk, fejn żona ma 
teħtieġx attività ta’ manutenzjoni iżda 
tinżamm b’mod naturali minflok fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, 
attivitajiet li jistgħu jiġu definiti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali;

Or. en

Emenda 386
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

it-twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri jew, fejn 
xieraq, istituzzjonijiet reġjonali 
f’konformità mal-Artikolu 20 ta’ dan ir-
Regolament dwar żoni agrikoli li huma 
miżmuma b’mod naturali fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà fil-qafas stabbilit mill-Kummissjoni. Ir-riforma tal-
Politika Agrikola Komuni ma għandhiex tintuża biex tpoġġi l-politiki taħt il-kontroll tal-gvern 
ċentrali meta dawn ikunu mmaniġġjati aħjar fil-livell reġjonali.

Emenda 387
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

it-twettiq ta’ attività minima, fuq il-bażi ta’ 
densità ta’ stokk minima fejn xieraq, li 
għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri, 
fuq żoni agrikoli li huma miżmuma b’mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

Or. pt

Emenda 388
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

it-twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri jew mir-
reġjuni fuq żoni agrikoli li huma miżmuma 
b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni;

Or. en

Emenda 389
Ivari Padar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- twettiq ta’ attività minima li għandha tiġi 
stabbilita minn Stat Membru bl-għan ta’ 
konservazzjoni tan-natura fil-qafas ta’ 
Natura 2000 jew programmi ekwivalenti 
ta’ konservazzjoni tan-natura.

Or. en

Emenda 390
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ġestjoni tal-art imwettqa kompletament 
jew prinċipalment biex jiġi pprovdut 
benefiċċju ambjentali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ ġestjoni tal-art ambjentali għandu jiġi inkluż fid-definizzjoni ta’ "attività 
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agrikola".

Emenda 391
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-attivitajiet koperti mill-inċiżi 2 u 3 
għandhom jibbenefikaw minn għotjiet 
darba biss f’ċiklu ta’ tliet snin

Or. en

Emenda 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "prodotti agrikoli" tfisser il-prodotti 
elenkati fl-Anness I għat-Trattat, bl-
eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd, kif ukoll il-
qoton;

d) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 393
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "prodotti agrikoli" tfisser il-prodotti 
elenkati fl-Anness I għat-Trattat, bl-
eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd, kif ukoll il-
qoton;

d) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. es

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 394
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar u 
mergħat permanenti jew uċuħ tar-raba’ 
permanenti, inkluż uċuħ tal-
agroforestrija;

Or. fr

Emenda 395
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti, 
inkluż uċuħ tal-agroforestrija;

Or. fr
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Emenda 396
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, mergħat
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ "bwar" permanenti (qabel "mergħat") ma tikkunsidrax biżżejjed ir-ragħa 
selvaġġ fejn l-ispeċijiet tal-foraġġ jistgħu ikunu għudin, u mhux neċessarjament ħxejjex. Ir-
ragħa f’mergħat stabbiliti jevita l-abbandun u t-telf ta’ bijodiversità permezz ta’ invażjoni 
minn speċijiet komuni u jżomm sistemi ta’ valur għoli tan-natura, u b’hekk jipprovdi beni 
pubbliku. Din il-bidla għandha tintuża tul ir-Regolament kollu.

Emenda 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, mergħat
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

Or. en

Emenda 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar u 
mergħat permanenti jew uċuħ tar-raba’ 
permanenti;

Or. en

Emenda 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti, mergħat permanenti jew uċuħ 
tar-raba’ permanenti;

Or. fr

Emenda 400
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, mergħat u 
bwar permanenti u/jew uċuħ tar-raba’ 
permanenti;

Or. it
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Emenda 401
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) “agroforestrija” tfisser sistema ta’ 
produzzjoni fejn siġar u pjanti kkultivati 
jew għar-ragħa jiġu mkabbra flimkien fl-
istess plottijiet tal-art jew fit-truf 
tagħhom;

Or. fr

Emenda 402
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) “agroforestrija” tfisser sistema ta’ 
produzzjoni fejn siġar u pjanti kkultivati 
jew għar-ragħa jiġu mkabbra flimkien fl-
istess plottijiet tal-art jew fit-truf 
tagħhom;

Or. fr

Emenda 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 

f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 
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mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt serer 
jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

mwarrba skont l-Artikolu 32 ta’ dan ir-
Regolament, l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt serer 
jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

Or. es

Emenda 404
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 
mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt serer 
jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 
mwarrba skont l-Artikolu 32 ta’ dan ir-
Regolament, l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt serer 
jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ “raba’” għandu jinkludi speċifikament l-ettari mwarrba bħala żoni ta’ 
konċentrazzjoni ekoloġika skont l-Artikolu 32.

Emenda 405
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ iżda li hija mistrieħa, inklużi żoni 
mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-
Artikolu 39 tar-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 u l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], 
irrispettivament jekk l-art tinsabx taħt serer 
jew taħt kopertura fissa jew mobbli;

(f) "raba'" tfisser art li hija kkultivata għall-
produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jew żoni 
disponibbli għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba’, inkluż bwar temporanji, iżda li hija 
mistrieħa, inklużi żoni mwarrba skont l-
Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 1257/1999, l-Artikolu 39 tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 u l-
Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], irrispettivament jekk l-art tinsabx 
taħt serer jew taħt kopertura fissa jew 
mobbli;

Or. fr

Emenda 406
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) "rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’" tfisser 
il-kultivazzjoni tal-uċuħ inkluż mill-inqas 
erba’ wċuħ tar-raba’ differenti inkluż 
wieħed leguminuż;

Or. en

Emenda 407
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) "rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’" tfisser 
il-kultivazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ inkluż 
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mill-inqas erba’ wċuħ tar-raba’ differenti 
inkluż wieħed leguminuż;

Or. en

Emenda 408
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

(g) ‘uċuħ tar-raba’ permanenti’ tfisser uċuħ 
tar-raba’ mhux tar-rotazzjoni minbarra 
mergħat permamenti li jokkupaw l-art għal 
ħames snin jew aktar u jagħtu ħsad ripetut, 
inklużi mixtliet, siġar tal-frott u tal-ġewż, 
żebbuġ u msaġar ta’ rotazzjoni qasira;

Or. en

Emenda 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief mergħat permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

Or. en

Emenda 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet;

Or. pt

Emenda 411
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, ġonna 
tas-siġar tal-frott u msaġar b’rotazzjoni 
qasira;

Or. de

Emenda 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
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jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira u pjantaġġuni 
ta’ siġar tal-luq;

Or. it

Emenda 413
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti u mergħat 
permanenti" tfisser art użata biex jitkabbru 
foraġġ erbaċew, arbuxelli u/jew siġar jew 
kwalunkwe speċi adattata għar-ragħa,
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża;

Or. fr

Emenda 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 

(h) "bwar permanenti u mergħat 
permanenti" tfisser art użata biex jitkabbru 
foraġġ erbaċew, arbuxelli u/jew siġar jew 
kwalunkwe speċi  adattata għar-ragħa,
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
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tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

tar-raba’ tal-impriża;

Or. fr

Emenda 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti jew mergħat 
permanenti" tfisser art użata biex jitkabbru 
ħxejjex jew foraġġ ieħor b’mod naturali 
(jitilgħu waħedhom) jew permezz ta’ 
kultivazzjoni (jinżergħu) u li ma jkunux 
inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-
impriża; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

Or. fr

Emenda 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 

h) "bwar permanenti u mergħat storiċi" 
tfisser art użata biex jitkabbru ħxejjex jew 
foraġġ ieħor b’mod naturali (jitilgħu 
waħedhom) jew permezz ta’ kultivazzjoni 
(jinżergħu) u li ma jkunux inklużi fir-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża; 
dawn jistgħu jinkludu speċijiet oħrajn jew 
fatturi li huma importanti għall-
klassifikazzjoni tal-art bħala mergħa 
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predominanti. storika, u artijiet tar-ragħa tradizzjonali 
(bħad-dehesa).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirreferi għall-mergħat permanenti pjuttost milli bwar permanenti, sabiex jiġu 
kkunsidrati sistemi tradizzjonali tar-ragħa, bħal ma hi d-dehesa Iberika, fejn jinsabu speċijiet 
erbaċej oħrajn u li jintużaw għat-tkabbir ta’ annimali fuq skala estensiva.

Emenda 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal għaxar snin jew 
aktar; jistgħu jinkludu speċijiet oħrajn li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti; l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ tintuża 
għar-ragħa, li tifforma parti minn prattiki 
lokali stabbiliti, fejn il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor mhumiex tradizzjonaliment 
predominanti f’żoni tar-ragħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bwar ikkultivati ġeneralment jerġgħu jinżergħu darba kull 8 sa 10 snin jew anki aktar. Jekk 
il-perjodu ta’ rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba jiġi limitat għal ħames snin, dan ikollu l-effett li 
żoni kbar ħafna ta’ bwar produttivi u kkultivati jiġu ffriżati. Id-definizzjoni ta’ bwar 
permanenti ma għandhiex teskludi bwar tradizzjonali ta’ valur ekoloġiku għoli fejn ħxejjex u 
erbaċej mhumiex predominanti.
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Emenda 418
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal għaxar snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

Or. en

Emenda 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal tmien snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti. L-
istrixxi ta’ ħaxix skont miżuri 
agroambjentali kif speċifikat fir-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR] 
għandhom jiġu esklużi;

Or. en
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Emenda 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ
tar-raba’ tal-impriża għal tmien snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

Or. en

Emenda 421
Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu u 
b’ristabbilimnet fejn meħtieġ) u li ma 
jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ tal-impriża għal tmien snin jew aktar; 
jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin għar-
ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew 
ieħor jibqgħu predominanti.

Or. en

Emenda 422
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew 
ieħor li ma nħartitx jew li ma nżergħetx 
mill-ġdid għal seba’ snin jew aktar; dan 
jinkludi speċijiet oħrajn tajbin għar-ragħa. 

Or. en

Emenda 423
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ ieħor li 
ma nħartitx jew nżergħetx mill-ġdid għal 
seba’ snin jew aktar; dan jista’ jinkludi
speċijiet oħrajn tajbin għar-ragħa;

Or. en

Emenda 424
Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ ieħor b’mod 
naturali u li ma tkunx inkluża fir-rotazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża, inħartet jew 
inżergħet għal seba’ snin jew aktar; tista’ 
tinkludi speċijiet jew fatturi oħrajn;  L-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jinkludu art li tista’ tintuża għar-ragħa u 
li tifforma parti minn prattiki lokali 
stabbiliti;

Or. en

Emenda 425
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew riżorsi oħrajn 
ta’ foraġġ mhux erbaċej (arbuxelli u/jew 
siġar) b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża u ma nħartux jew ma 
nżergħux mill-ġdid għal seba’ snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa apparti l-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor.

Or. fr

Emenda 426
Patrick Le Hyaric
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew 
ieħor b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar;

Or. fr

Emenda 427
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal tliet snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

Or. en

Emenda 428
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew 
ieħor b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’ tal-impriża għal ħames 
snin jew aktar; jistgħu jinkudu speċijiet 
oħrajn tajbin għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata li 
fuqha jikbru ħxejjex jew pjanti oħra
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu), li 
minnha jinqata’ l-ħaxix jew li tintuża 
għar-ragħa u li ma tkunx inħartet jew 
inżergħet mill-ġdid għal ħames snin jew 
aktar; Fatturi tal-pajsaġġ li għandhom 
jiġu definiti mill-Istati Membri jistgħu 
jiġu inklużi fil-bwar permanenti, sakemm 
l-art ikkonċernata jkollha l-kodiċi għall-
użu art tagħha stess bħala “mergħa 
estensiva” jew sakemm l-art li tintuża 
għar-ragħa u/jew li jinqatagħlha l-ħaxix 
jew tkopri aktar minn 50% tagħha;

Or. de

Emenda 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ ieħor, 
inkluż speċijiet għudin, u li ma nħartitx 
jew ma nżergħetx mill-ġdid għal ħames 
snin jew aktar; dan jista’ jinkludi speċijiet 
oħrajn tajbin għar-ragħa;

Or. en

Emenda 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "bwar u mergħat permanenti" tfisser art 
użata biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ 
ieħor b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ għal ħames snin jew aktar; jistgħu 
jinkudu speċijiet oħrajn jew fatturi ta’ 
importanza għall-klassifikazzjoni tal-art 
bħala mergħa;

Or. it

Emenda 431
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew
ieħor b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

(h) "mergħat u bwar permanenti" biex 
jitkabbru ħxejjex ta’ foraġġ b’mod naturali 
(jitilgħu waħedhom) jew permezz ta’ 
kultivazzjoni (jinżergħu) u li ma jkunux 
inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-
impriża għal ħames snin jew aktar; jistgħu 
jinkudu speċijiet oħrajn jew fatturi ta’ 
importanza għall-klassifikazzjoni tal-art 
bħala mergħa;

Or. it

Emenda 432
Phil Bennion
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar, barra fil-każ ta’ art konvertita fi 
bwar bħala parti minn Skema Ambjentali 
ċertifikata jew Miżura ta’ Titjib 
Ekoloġiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażliet ta’ titjib ekoloġiku li jinkludu t-tkabbir ta’ ħaxix fuq art ta’ kultivazzjoni ineħħu l-
istatus ta’ art ta’ kultivazzjoni wara 5 snin u l-bidwi jkollu jipprovdi għażliet oħra ta’ titjib 
ekoloġiku fuq art oħra, peress li l-miżuri ta’ titjib ekoloġiku jiġu applikati biss għall-art li 
tintuża għall-kultivazzjoni. Dan ikun proċess progressiv jekk għażliet ta’ ħaxix fi Skemi 
Ambjentali jew Żona ta’ Konċentrazzjoni Ekoloġika fil-fatt jintużawx. U eventwalment dan 
jirriżulta fi klassifikazzjoni progressiva ġdida tal-art bħala mergħa permanenti. 

Emenda 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "mergħa permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew 
ieħor b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) 
jew permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u 
li ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkludu speċijiet oħrajn li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti; L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ tintuża 



PE492.791v01-00 88/173 AM\907852MT.doc

MT

għar-ragħa, li tifforma parti minn prattiki 
lokali stabbiliti, fejn il-ħaxix u foraġġ 
erbaċew ieħor mhumiex tradizzjonalment 
predominanti f’żoni tar-ragħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti aktar flessibilità sabiex il-bwar ikollhom karatteristiċi differenti, li 
huwa neċessarju meta l-bwar ikunu verament differenti fil-karattru.

Emenda 434
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkludu speċijiet oħrajn li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti; L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ tintuża 
għar-ragħa, li tifforma parti minn prattiki 
lokali stabbiliti, fejn il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor mhumiex tradizzjonalment 
predominanti f’żoni tar-ragħa;

Or. en

Emenda 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor 
jibqgħu predominanti. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ 
tintuża għar-ragħa, li tifforma parti minn 
prattiki lokali stabbiliti, fejn il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor mhumiex 
tradizzjonalment predominanti f’żoni tar-
ragħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi żoni, ħaxix tat-tip Erika jista’ jintuża għar-ragħa u dan jifforma parti minn prattiki lokali 
stabbiliti.  Din l-art għandha tiġi inkluża fid-definizzjoni ta’ bwar permanenti.

Emenda 436
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor 
jibqgħu predominanti. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ 
tintuża għar-ragħa, li tifforma parti minn 
prattiki lokali stabbiliti, fejn il-ħxejjex u 
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foraġġ erbaċew ieħor mhumiex 
tradizzjonalment predominanti f’żoni tar-
ragħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jinkludu żoni b’ħaxix selvaġġ mifrux bħax-xewk; 
jekk ma jkunx hekk, dan jista’ jwassal għall-esklużjoni ta’ bosta żoni li kieku jkunu eliġibbli.  
Barra minn hekk, għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jikkunsidraw prattiki stabbiliti 
rigward bwar permanenti.

Emenda 437
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew jew 
għudi ieħor b’mod naturali (jitilgħu 
waħedhom) jew permezz ta’ kultivazzjoni 
(jinżergħu) u li ma jkunux inklużi fir-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża 
għal ħames snin jew aktar; jistgħu jinkudu 
speċijiet oħrajn tajbin għar-ragħa sakemm 
il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jinkludu art li tista’ tintuża 
għar-ragħa, li tifforma parti minn prattiki 
lokali stabbiliti, fejn il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew jew għudi ieħor mhumiex 
tradizzjonaliment predominanti f’żoni tar-
ragħa;

Or. en

Emenda 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew pjanti ta’ foraġġ 
oħra (arbuxelli erbaċej u/jew siġar) tajbin 
għar-ragħa, b’mod naturali (jitilgħu 
waħedhom) jew permezz ta’ kultivazzjoni 
(jinżergħu) u li ma jkunux inklużi fir-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża 
għal ħames snin jew aktar; dan jista’ 
jinkludi art mhux fertili bħal żoni 
pastorali, art moxa, art niexfa b’siġar 
mhux żviluppati (scrubland) u mergħat 
tas-sajf u tal-muntanji; 

Or. fr

Emenda 439
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti;

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa jew fatturi ta’ importanza 
għall-karatterizzazzjoni tal-art bħala 
mergħa storika. L-Istati Membri jew ir-
reġjuni jistgħu jiddeċiedu li jippermettu 
tkabbir ta’ uċuħ b’rotazzjoni għal perjodu 
twil b’intervalli ta’ ħames snin jew aktar 
fejn prattiki tradizzjonali bħal dawn huma 
ta' benefiċċju għall-ambjent.

Or. en
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Emenda 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu żoni oħrajn tajbin 
għar-ragħa, sakemm ikunu ntużaw 
tradizzjonalment bħala bwar, anki jekk il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor ma jkunux 
predominanti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni tista’ tikkawża diffikultajiet meta jitqiesu 
ekosistemi Mediterranji li huma tajbin ħafna għar-ragħa, bħal ma huma l-artijiet 
tradizzjonali tar-ragħa, dehesa (fejn jikber il-ballut, speċi li jipproduċi ikel li jistgħu jikluh l-
annimali) u mergħat tal-muntanji. Għal din ir-raġuni, l-ambitu tad-definizzjoni għandu 
jitwessa’ biex jinkludi żoni li taw prova ta’ idoneità għar-ragħa għaliex tradizzjonalment 
intużaw għal dak l-iskop, anki jekk l-ispeċijiet erbaċej mhumiex predominanti.

Emenda 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
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ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

jew ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin 
jew aktar jew inżergħu mill-ġdid bl-istess 
ħaxix jew foraġġ jew ħaxix jew foraġġ 
simili għal ħames snin jew aktar; jistgħu 
jinkudu speċijiet oħrajn tajbin għar-ragħa 
sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor 
jibqgħu predominanti, inkluż, pereżempju, 
il-ħxejjex tat-tip Erika;

Or. en

Emenda 442
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
jew ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin 
jew aktar jew inżergħu mill-ġdid bl-istess 
ħaxix jew foraġġ jew ħaxix jew foraġġ 
simili għal ħames snin jew aktar; jistgħu 
jinkudu speċijiet oħrajn tajbin għar-ragħa 
sakemm il-ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor 
jibqgħu predominanti, inkluż, pereżempju, 
il-ħxejjex tat-tip Erika;

Or. en

Emenda 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix għal ekosistemi Mediterranji li 
huma tajbin ħafna għar-ragħa, bħal ma huma l-artijiet tradizzjonali tar-ragħa, dehesa (fejn 
jikber il-ballut, speċi li jipproduċi ikel li jistgħu jikluh l-annimali) u mergħat tal-muntanji.
Din l-emenda twessa’ l-kunċett sabiex jinkludi wkoll speċijiet li, għalkemm mhux 
neċessarjament tajbin għar-ragħa, madankollu jipprovdu sors ta’ ikel għall-bhejjem.

Emenda 444
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti;

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Dan jippermetti lill-ekosistemi tajbin għar-ragħa, bħall-mergħat tal-muntanji, li jiġu 
inkorporati fid-definizzjoni.  Id-definizzjoni oriġinali hija dejqa wisq.

Emenda 445
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar, inklużi żoni li nħartu u ġew 
ristabbiliti bil-ħaxix wara sitt snin jew 
iktar, u bl-esklużjoni ta’ żoni 
b’restrizzjonijiet ta’ tkabbir minħabba l-
implimentazzjoni ta’ Natura 2000, il-
Qafas dwar l-ilma u d-direttivi dwar in-
Nitrati; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn li 
mhumiex tajbin għar-ragħa sakemm il-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun permess li l-bwar jinħartu u jiġu ristabbiliti sabiex tinżamm produzzjoni għolja 
ta’ foraġġ mill-għelieqi.

Emenda 446
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti.

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn tajbin 
għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti. l-
istrixxi ta’ ħaxix koperti b’miżuri 
agroambjentali bħal dawk speċifikati fir-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR] 
għandhom jiġu esklużi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet kif inhuma jfissru li strixxa ta’ ħaxix li titħalla fil-post issir bur 
permanenti wara ħames snin.  Din l-emenda hija maħsuba biex tevita dan.

Emenda 447
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "infrastruttura ekoloġika" tfisser 
elementi tal-pajsaġġ, agroforestrija, 
bijodiversità, ġestjoni tal-ilma u l-ħamrija, 
bijotopi, eċċ. li jistabilizzaw u jsaħħu l-
prattiki tal-biedja agroekoloġika u s-
sistema tal-ġestjoni tal-ambjent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iżid il-bijodiversità funzjonali u għalhekk il-funzjonament ta’ sistema agroekoloġika, u 
jipprovdi beni pubbliku. Elementi tal-pajsaġġ (hedges, fosos, artijiet mistagħdra u elementi 
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oħra ta’ ħabitat seminaturali, eċċ) jiġu inklużi bi strixxi ta’ lqugħ (buffer strips) biex joħolqu 
infrastrutturi agroekoloġiċi (ġibjuni ta’ ħabitat għall-pollinators u predaturi ta’ parassiti, 
pjanti ta’ protezzjoni li jżommu l-ilmijiet eċċessivi għall-ħarsien tal-passaġġi tal-ilma u 
rikostruzzjoni tal-ilmijiet sotterranji, il-ħarsien mill-erożjoni tal-ħamrija, jew regolazzjoni tal-
bilanċ bejn l-ilma u n-nutrijenti).

Emenda 448
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "infrastruttura agroekoloġika" 
tfisser elementi tal-pajsaġġ li jinludu 
hedges, għadajjar, terrazzi u strixxi ta’ 
lqugħ (buffer strips), agroforestrija, 
bijodiversità, ġestjoni tal-ilma u l-ħamrija, 
bijotopi, eċċ. li jistabilizzaw u jsaħħu l-
prattiki tal-biedja agroekoloġika u s-
sistema tal-ġestjoni tal-ambjent;

Or. en

Emenda 449
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "Art agrikola b’Valur Naturali 
Għoli" tfisser żoni b’diversità 
speċifikament għolja ta’ speċijiet u 
ħabitat, intensità baxxa ta’ prattiki tal-
biedja u proporzjon għoli ta’ veġetazzjoni 
naturali;

Or. en
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Emenda 450
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja li jinkludu 
attivitajiet ta’ biedja u art agrikola li, 
minħabba l-karatteristiċi tagħhom, huma 
mistennija jkunu kkaratterizzati minn 
livelli għoljin ta’ bijodiversità jew speċijiet 
u ħabitats ta’ importanza kbira għall-
konservazzjoni. Dawn is-sistemi huma 
kkaratterizzati minn biedja ta’ intensità 
baxxa u proporzjonijiet għoljin ta' 
veġetazzjoni naturali jew seminaturali. 
Jistgħu jkunu kkaratterizzati wkoll minn 
diversità kbira ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Emenda 451
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "Biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja li jinkludu 
attivitajiet ta’ biedja u art agrikola li, 
minħabba l-karatteristiċi tagħhom, huma 
mistennija jkunu kkaratterizzati minn 
livelli għoljin ta’ bijodiversità jew speċijiet 
u ħabitats ta’ importanza kbira għall-
konservazzjoni. Dawn is-sistemi huma 
kkaratterizzati minn biedja ta’ intensità 
baxxa u proporzjonijiet għoljin ta' 
veġetazzjoni naturali jew seminaturali. 
Jistgħu jkunu kkaratterizzati wkoll minn 
diversità kbira ta’ kopertura tal-art.
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Or. en

Emenda 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ‘sistema ta’ agrikoltura b’valur 
naturali għoli’ tfisser żoni li fihom l-
agrikoltura ssostni jew hija assoċjata ma’ 
varjetà wiesgħa ta’ speċijiet u ħabitats jew 
bil-preżenza ta’ speċijiet li jiffaċċjaw 
problemi ta’ konservazzjoni; 

Or. es

Emenda 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ‘sistema ta’ agrikoltura b’valur 
naturali għoli’ tfisser żoni b’mod 
predominanti fl-Ewropa li fihom l-
agrikoltura ssostni jew hija assoċjata ma’ 
varjetà wiesgħa ta’ speċijiet u ħabitats jew 
bil-preżenza ta’ speċijiet li jiffaċċjaw 
problemi ta’ konservazzjoni; 

Or. es

Emenda 454
Ivari Padar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ‘mergħa u art għar-ragħa’ tfisser art 
użata tradizzjonalment biex jitkabbru 
ħxejjex jew foraġġ ieħor, li ma tkunx 
inħartet jew inżergħet mill-ġdid għal seba’ 
snin jew aktar u li tinkludi l-ispeċijiet 
kollha li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew 
li jistgħu jinħasdu għall-ikel tal-annimali;

Or. en

Emenda 455
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’mergħat 
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

(i) ħxejjex jew riżorsi ta’ foraġġ ieħor" 
tfisser ir-riżorsi kollha erbaċej, li jagħmlu 
frott jew għudin li jinsabu u li huma użati 
tradizzjonalment f’mergħat naturali jew
normalment inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ 
għall-mergħat jew meded tal-art għar-ragħa 
fl-Istat Membru.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tippermetti li mergħat estensivi jiġu kkunsidrati fejn varjetà ta’ riżorsi ta’ 
foraġġ tintuża biex titma lill-baqar, in-ngħaġ u l-mogħoż. Hija tkopri wkoll it-tipi ta’ 
veġetazzjoni użati għat-tkabbir tal-bhejjem li jinsabu fiż-żoni varji ta’ veġetazzjoni mill-
Mediterran sat-Tramuntana. Għalhekk, tali artijiet tar-ragħa għandom jiġu kkunsidrati 
eliġibbli anki jekk ma jkunx fihom sġajjar, arbuxelli u siġar.

Emenda 456
Michel Dantin
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej
tradizzjonalment misjuba f’mergħat
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

(i) "ħxejjex jew foraġġ ieħor" tfisser il-
pjanti kollha tradizzjonalment misjuba 
f’żoni fejn isir ragħa naturali u 
normalment inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ 
għall-mergħat jew meded tal-art għar-ragħa 
fl-Istat Membru kemm jekk jintużaw għall-
annimali li jirgħu jew le;

Or. fr

Emenda 457
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej
tradizzjonalment misjuba f’mergħat
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

(i) "ħxejjex jew foraġġ ieħor" tfisser il-
pjanti kollha tradizzjonalment misjuba 
f’żoni fejn isir ragħa naturali u 
normalment inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ 
għall-mergħat jew meded tal-art għar-ragħa 
fl-Istat Membru kemm jekk jintużaw għall-
annimali li jirgħu jew le;

Or. fr

Emenda 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’mergħat

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollhaerbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’żoni tar-ragħa
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naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

Or. fr

Emenda 459
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej
tradizzjonalment misjuba f’mergħat 
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha li jittieklu mill-
annimali li jirgħu u tradizzjonalment 
misjuba f’mergħat naturali u normalment 
inklużi f’taħlitiet ta’ żrieragħ għall-mergħat 
jew meded tal-art għar-ragħa fl-Istat 
Membru (kemm jekk jintużaw għall-
annimali li jirgħu jew le).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanti kollha tajbin għar-ragħa għandhom ikunu parti naturali minn mergħat permanenti.

Emenda 460
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’mergħat 
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’mergħat 
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm jekk 
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jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le). jintużaw għall-annimali li jirgħu jew le).
Id-definizzjoni, għalhekk, tkopri arbuxelli 
żgħar, qasab, ġummar, ħaxix tas-sogħda 
u pjanti oħra ta’ valur baxx jew ta’ ebda 
valur bħala ikel għall-bhejjem; 

Or. de

Emenda 461
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) "art mhux ikkultivata " tfisser iż-żoni 
kollha li mhumiex immaniġġjati bil-biedja 
iżda ma jinkludux mergħat permanenti, 
art għar-ragħa jew art li temporanjament 
ma tkunx qed tipproduċi;

Or. en

Emenda 462
Phil Prendergast

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. "Art mhux ikkultivata " tfisser iż-żoni 
kollha li mhumiex immaniġġjati bil-biedja 
iżda ma tinkludix mergħat permanenti, 
art għar-ragħa jew art li temporanjament 
ma tkunx qed tipproduċi.

Or. en

Emenda 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) 'art seminaturali u mhux ikkoltivata' 
tfisser art { li ngħatat protezzjoni skont } 
id-Direttiva EIA (85/337/KEE)

Or. en

Emenda 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt j – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

j) "mixtliet" tfisser iż-żoni li ġejjin ta’ 
pjanti li għadhom żgħar tal-għuda (għudin) 
li jitkabbru fil-mifuħ biex wara jinqalgħu u 
jitħawlu band’oħra:

j) "mixtliet" tfisser iż-żoni li ġejjin ta’ 
pjanti li għadhom żgħar tal-għuda (għudin) 
jew erbaċej li jitkabbru fil-mifuħ biex wara 
jinqalgħu u jitħawlu band’oħra:

Or. es

Emenda 465
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) “ġonna tas-siġar tal-frott 
tradizzjonali” tfisser art li fuqha jikbru 
siġar tal-frott li hija ta’ importanza 
ambjentali u kulturali;

Or. de
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Emenda 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) "msajġar ta’ rotazzjoni qasira" tfisser 
żoni mħawlin b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar 
tal-kodiċi NM 06029041 li għandhom jiġu 
ddefiniti mill-Istati Membri, li jkunu 
magħmulin minn uċuħ tar-raba’ għudin, 
perenni, mir-riżomi jew mill-għeruq li 
jifdal fl-art wara l-ħsad, b’rimjiet ġodda li 
joħorġu fl-istaġun ta’ wara u b’ċiklu ta’ 
ħsad massimu li għandu jiġi ddeterminat 
mill-Istati Membri.

imħassar

Or. pt

Emenda 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) "msajġar ta’ rotazzjoni qasira" tfisser 
żoni mħawlin b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar 
tal-kodiċi NM 06029041 li għandhom jiġu 
ddefiniti mill-Istati Membri, li jkunu 
magħmulin minn uċuħ tar-raba’ għudin, 
perenni, mir-riżomi jew mill-għeruq li 
jifdal fl-art wara l-ħsad, b’rimjiet ġodda li 
joħorġu fl-istaġun ta’ wara u b’ċiklu ta’ 
ħsad massimu li għandu jiġi ddeterminat 
mill-Istati Membri.

k) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. es

Emenda 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) "msajġar ta’ rotazzjoni qasira" tfisser 
żoni mħawlin b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar 
tal-kodiċi NM 06029041 li għandhom jiġu 
ddefiniti mill-Istati Membri, li jkunu 
magħmulin minn uċuħ tar-raba’ għudin, 
perenni, mir-riżomi jew mill-għeruq li 
jifdal fl-art wara l-ħsad, b’rimjiet ġodda li 
joħorġu fl-istaġun ta’ wara u b’ċiklu ta’ 
ħsad massimu li għandu jiġi ddeterminat 
mill-Istati Membri.

k) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. es

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 469
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) "msajġar ta’ rotazzjoni qasira" tfisser 
żoni mħawlin b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar 
tal-kodiċi NM 06029041 li għandhom jiġu 
ddefiniti mill-Istati Membri, li jkunu 
magħmulin minn uċuħ tar-raba’ għudin, 
perenni, mir-riżomi jew mill-għeruq li 
jifdal fl-art wara l-ħsad, b’rimjiet ġodda li 
joħorġu fl-istaġun ta’ wara u b’ċiklu ta’ 
ħsad massimu li għandu jiġi ddeterminat 
mill-Istati Membri.

k) "msajġar ta’ rotazzjoni qasira" tfisser 
erjas mħawlin b’dawk l-ispeċijiet ta’ siġar 
tal-kodiċi NM 06 02 9041 li għandhom 
jiġu ddefiniti mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri u li jikkonsistu minn 
uċuħ tar-raba’ għudin, perenni, mir-riżomi 
jew mill-għeruq li jifdal fl-art wara l-ħsad, 
b’rimjiet ġodda li joħorġu fl-istaġun ta’ 
wara u b’ċiklu ta’ ħsad massimu li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Istati Membri;

Or. es
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Emenda 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) “pjantaġġuni tas-siġar tal-luq” tfisser 
żoni mħawlin bi speċijiet tas-siġar tal-
genus Populus spp b’ċiklu ta’ ħsad ta’ 
mhux iktar minn 15-il sena;

Or. it

Emenda 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) "uċuħ tar-raba multiannwali" tfisser 
uċuħ tar-raba’ mhux taħt sistema ta’ 
rotazzjoni għajr bwar permanenti u uċuħ 
permanenti li jokkupaw l-art għal ħames 
snin jew inqas u jagħtu ħsad ripetut

Or. en

Emenda 472
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) "uċuħ tar-raba multiannwali" tfisser 
uċuħ tar-raba’ mhux taħt sistema ta’ 
rotazzjoni għajr bwar permanenti u uċuħ 
permanenti li jokkupaw l-art għal ħames 
snin jew inqas u jagħtu ħsad ripetut.
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Or. en

Emenda 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) 'raba’ jew art koltivabbli' tfisser iż-
żoni agrikoli kollha inkluż fis-
sottokategoriji deskritti fil-punt II tal-
Anness III tar-Regolament (KE) Nru 
1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘raba’’ għandha tiżdied sabiex ikun ċar li ma tkoprix uċuħ permanenti. Il-
kunċett ta’ ‘raba’’ fl-Artikolu 29(1) tal-verżjoni Spanjola tal-proposta għal regolament dwar 
pagamenti diretti wkoll ġie tradott ħażin.

Emenda 474
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) "parteċipant ġdid " tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika jew grupp ta’ persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi, ikun xi jkun l-istatus 
legali li jingħata lill-grupp u l-membri 
mil-liġi nazzjonali, li l-attività agrikola 
tagħha tinsab fi ħdan it-territorju tal-
Unjoni kif definit fl-Art. 52 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u li tibda mill-
bidu attività agrikola, waħedha jew 
b'kooperazzjoni ma' bdiewa oħra jew 
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parteċipanti ġodda kif definit fl-Artikolu 
4(1)(a) ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 475
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) 'ġestjoni tal-art' tfisser l-istrateġiji 
jew tekniki legali kollha li jinvolvu l-
proprjetarji u l-utenti tal-art fil-
konservazzjoni u l-użu tal-preġji naturali, 
kulturali, tal-pajsaġġ u tar-riżorsi tagħha;

Or. es

Emenda 476
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) 'beni pubbliċi ambjentali' tfisser il-
beni ambjentali fl-ekosistemi li jiżguraw 
il-funzjonament ta’ dawn l-ekosistemi u 
huma importanti għall-benesseri ta’ 
individwi u soċjetajiet b’mod ġenerali.

Or. es

Emenda 477
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) 'servizzi pubbliċi ambjentali' tfisser 
is-servizzi ambjentali fl-ekosistemi li 
jiżguraw il-funzjonament ta’ dawn l-
ekosistemi u huma importanti għall-
benesseri ta’ individwi u soċjetajiet b’mod 
ġenerali.

Or. es

Emenda 478
Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 tat-Trattat għall-finijiet ta’:

imħassar

a) l-istipular ta’ aktar definizzjonijiet 
dwar l-aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament;
b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni;
c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);
d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor għall-fini 
tal-paragrafu 1(h).

Or. es
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Emenda 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-istipular ta’ aktar definizzjonijiet 
dwar l-aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament;

imħassar

Or. es

Emenda 480
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-istipular ta’ aktar definizzjonijiet 
dwar l-aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament;

imħassar

Or. es

Emenda 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni;

imħassar
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Or. es

Emenda 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni;

imħassar

Or. es

Emenda 483
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-
ragħa jew għall-kultivazzjoni;

imħassar

Or. es

Emenda 484
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni;

(b) l-istabbiliment ta’ qafas li jiddefinixxi 
l-attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni;

Or. en

Emenda 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni;

(b) l-istabbiliment ta’ kriterji li fihom l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni;

Or. en

Emenda 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

imħassar

Or. es
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Emenda 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

imħassar

Or. es

Emenda 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

imħassar

Or. es

Emenda 489
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

(c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u f’kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba;

Or. en

Emenda 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-ħxejjex 
u foraġġ erbaċew ieħor għall-fini tal-
paragrafu 1(h).

(d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-ħxejjex 
u foraġġ erbaċew ieħor u l-kriterji biex 
jiġu ddeterminati l-prattiki lokali stabbiliti 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-ħxejjex 
u foraġġ erbaċew ieħor għall-fini tal-
paragrafu 1(h).

d) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. es
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Emenda 492
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-ħxejjex 
u foraġġ erbaċew ieħor għall-fini tal-
paragrafu 1(h).

d) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. es

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Anness (...) ta’ dan ir-Regolament 
jistabbilixxi
(a) il-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni;
(b) il-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-kriterji li 
għandhom jintlaħqu mill-bdiewa biex 
ikun meqjus li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-att bażiku għandu jistabbilixxi l-qafas li fih l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
'attivitajiet minimi' u qafas li fih l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kriterji għaż-
żamma taż-żona fi stat tajjeb għall-produzzjoni. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-
kriterji tul il-proċess ta’ negozjati.

Emenda 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Anness (...) ta’ dan ir-Regolament 
jistabbilixxi
(a) il-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni;
(b) il-qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-kriterji li 
għandhom jintlaħqu mill-bdiewa biex 
ikun meqjus li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-att bażiku għandu jistabbilixxi l-qafas li fih l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
'attivitajiet minimi' u qafas li fih l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kriterji għaż-
żamma taż-żona fi stat tajjeb għall-produzzjoni.

Emenda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Anness (...) ta’ dan ir-Regolament 
jistabbilixxi
(a) il-qafas li fih l-awtoritajiet
istituzzjonali kompetenti f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-attivitajiet 
minimi li għandhom jitwettqu f’żoni li 
jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni;
(b) il-qafas li fih l-Istati Membri u, fejn 
xieraq istituzzjonijiet reġjonali, 
f’konformità mal-Artikolu 20 ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiddefinixxi l-
kriterji li għandhom jintlaħqu mill-bdiewa 
biex ikun meqjus li rrispettaw l-obbligu 
taż-żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni kif 
imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

Or. es

Emenda 496
Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 33, 35, 37 
u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 29(5)(b), 
35, 37 u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-
Anness II.

Or. fr
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Emenda 497
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 33, 35, 37 
u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 35, 37 u 
39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

Or. en

Emenda 498
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 33, 35, 37 
u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 35, 37 u 
39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

Or. fr

Emenda 499
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 

1. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-limitu massimu nazzjonali li jkun 
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jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 33, 35, 37 
u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-Anness II.

jinkludi l-valur totali tad-drittijiet allokati 
kollha, tar-riżerva nazzjonali u tal-limiti 
massimi ffissati skont l-Artikoli 33, 35, 37, 
37a u 39 għandu jkun kif stabbilit fl-
Anness II.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-pakkett dwar il-ġestjoni tar-riskju għandu jmur taħt l-Ewwel Pilastru (pagamenti diretti).

Emenda 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pagamenti diretti għandhom 
jitqassmu fost l-Istati Membri b’tali mod li 
kull Stat Membru jirċievi, bħala limitu 
massimu nazzjonali, ammont li 
jikkorrispondi man-numru ta’ ettari 
koperti minn talbiet għal pagamenti diretti 
fl-2013 moltiplikat bir-rata medja ta’ 
pagamenti diretti fl-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi fl-2013. L-Istati Membri 
li fihom il-medja ta’ pagamenti diretti 
għal kull ettaru, ikkalkolat fuq il-bażi ta’ 
pagamenti fl-2013, taqbeż il-110% tal-
medja ta’ pagamenti madwar l-UE jistgħu 
japplikaw pagamenti addizzjonali mill-
baġit tagħhom f’ammont li ma jaqbiżx 
żewġ terzi tad-differenza bejn l-ammont 
medju tal-pagamenti diretti f’dawk il-
pajjiżi u l-medja tal-UE fl-2013.

Or. en

Emenda 501
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pagamenti diretti għandhom 
jitqassmu fost l-Istati Membri b’tali mod li 
kull Stat Membru jirċievi, bħala limitu 
massimu nazzjonali, ammont li 
jikkorrispondi man-numru ta’ ettari 
koperti minn talbiet għal pagamenti diretti 
fl-2013 moltiplikat bir-rata medja ta’ 
pagamenti diretti fl-Unjoni Ewropea 
kollha kemm hi fl-2013. L-Istati Membri 
li fihom il-medja ta’ pagamenti diretti 
għal kull ettaru, ikkalkolat fuq il-bażi ta’ 
pagamenti fl-2013, taqbeż il-110% tal-
medja ta’ pagamenti madwar l-UE jistgħu 
japplikaw pagamenti addizzjonali mill-
baġit tagħhom f’ammont li ma jaqbiżx 
żewġ terzi tad-differenza bejn l-ammont 
medju tal-pagamenti diretti f’dawk il-
pajjiżi u l-medja tal-UE fl-2013.

Or. en

Emenda 502
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kalkolu tal-limiti massimi 
nazzjonali għandu jsir b’tali mod li kull 
Stat Membru taħt il-medja ta’ pagamenti 
diretti tal-UE fl-2013 għandu jirkupra sal-
2018 żewġ terzi tad-differenza bejn il-
medja tal-UE fl-2013 u l-livell nazzjonali 
fl-2013 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan biex kemm jista’ jkun tinkiseb sistema iktar ġusta ta’ allokazzjoni

Emenda 503
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn xieraq u f’konformità mal-
arranġamenti kostituzzjonali tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jimplimentaw 
dispożizzjonijiet tal-politika agrikola 
komuni fil-livell reġjonali

Or. en

Emenda 504
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’konformità mal-arranġamenti 
kostituzzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jistgħu jimplimentaw dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ dan ir-regolament fil-livell 
reġjonali. F’dak il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 
biex jiddividu il-limitu massimu 
nazzjonali bejn ir-reġjuni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jieħdu d-
deċiżjonijiet kollha msemmija f’dan ir-
Regolament fil-livell reġjonali u japplikaw 
id-dispożizzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikoli 33, 35, 37, 39 u 51 għal-limiti 
massimi reġjonali, u japplikaw il-
mekkaniżmu ta’ flessibilità fl-Artikolu 14 
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għal-limiti massimi reġjonali. L-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li 
jistabbilixxu riservi reġjonali biex 
jimmaniġġjaw id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 23.

Or. en

Emenda 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F’konformità mal-arranġamenti 
kostituzzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jistgħu jimplimentaw dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ dan ir-regolament fil-livell 
reġjonali. F’dak il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 
biex jiddividu il-limitu massimu 
nazzjonali bejn ir-reġjuni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jieħdu d-
deċiżjonijiet kollha msemmija f’dan ir-
Regolament fil-livell reġjonali u japplikaw 
id-dispożizzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikoli 33, 35, 37, 39 u 51 għal-limiti 
massimi reġjonali. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jiddeċiedu li jistabbilixxu 
riservi reġjonali.

Or. en

Emenda 506
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw dan ir-Regolament fil-livell
reġjonali. F’dak il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 
biex jiddividu il-limitu massimu 
nazzjonali bejn ir-reġjuni. L-Istati 
Membri jistgħu wkoll jieħdu d-
deċiżjonijiet kollha msemmija f’dan ir-
Regolament fil-livell reġjonali u japplikaw 
id-dispożizzjonijiet finanzjarji msemmija 
fl-Artikoli 33, 35, 37, 39 u 51 għal-limiti 
massimi reġjonali. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jiddeċiedu li jistabbilixxu 
riservi reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex tkun tista’ ssir reġjonalizzazzjoni sħiħa.  Id-deċiżjonijiet kollha riservati għall-Istati 
Membri għandhom jittieħdu fil-livell reġjonali u kull tnaqqis fid-daqs għandu jiġi applikat 
għal-limitu massimu reġjonali.   Ir-riserva nazzjonali għandha topera wkoll fil-livell 
reġjonali, b’reġjuni jkunu kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom stess f’termini ta’ min 
għandu jirċievi allokazzjonijiet u f’liema livell.

Emenda 507
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw dan ir-Regolament fil-livell 
reġjonali. F’dak il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu r-reġjuni skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji 
biex jiddividu l-limitu massimu nazzjonali 
bejn ir-reġjuni. L-Istati Membri jistgħu 
wkoll jieħdu d-deċiżjonijiet kollha 
msemmija f’dan ir-Regolament fil-livell 
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reġjonali u japplikaw id-dispożizzjonijiet 
finanzjarji msemmija fl-Artikoli 33, 35, 
37, 39 u 51 għal-limiti massimi reġjonali. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu li 
jistabbilixxu riservi reġjonali.

Or. en

Emenda 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 509
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 510
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 511
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 512
Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija ostaklu għal kompetittività akbar peress li tagħti inċentivi 
għall-qsim ta’ strutturi ta’ azjendi agrikoli, filwaqt li tibgħat il-messaġġ li t-tkabbir strutturali 
mhuwiex mixtieq u dan inevitabbilment iwassal għal effetti perversi fuq il-produttività tax-
xogħol. Jolqot ukoll diversi istituzzjonijiet ta’ karità peress li huwa strument ta’ appoġġ 
għall-introjtu li ma jiġix sfruttat fil-mument ta’ bżonn.  Barra minn hekk, dan jimponi aktar 
piżijiet amministrattivi u jkun problematiku fir-rigward tal-prinċipju ta’ trattament indaqs tal-
benefiċjarji.

Emenda 513
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jiddividu l-limitu 
massimu stabbilit fl-Annex III ta’ dan ir-
Regolament bejn ir-reġjuni definiti 
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f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex tkun tista’ ssir reġjonalizzazzjoni sħiħa.

Emenda 514
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jiddividu l-limitu 
massimu stabbilit fl-Annex III ta’ dan ir-
Regolament bejn ir-reġjuni definiti 
f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. 

Or. en

Emenda 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, l-
ammont totali tal-pagamenti diretti li 
jistgħu jingħataw fi Stat Membru skont it-
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Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament.

Titoli III, IV u V fir-rigward ta’ sena 
kalendarja, wara l-applikazzjoni tal-
Artikolu 11, ma għandux ikun ogħla mil-
limiti massimi stipulati fl-Anness III għal 
dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri jistgħu jiddividu l-limitu 
massimu stabbilit fl-Annex III ta’ dan ir-
Regolament bejn ir-reġjuni definiti 
f’konformità ma’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. en

Emenda 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu kollu kemm hu ġie inkorporat fl-Artikolu 11 dwar il-limitu massimu.

Emenda 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu għandu jiġi inkorporat fl-Artikolu 11, li jiffoka speċifikament fuq il-limitu 
massimu.

Emenda 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 

imħassar
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speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

Or. en

Emenda 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. en

Emenda 520
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 

imħassar



PE492.791v01-00 132/173 AM\907852MT.doc

MT

netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

Or. en

Emenda 521
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. en

Emenda 522
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 

imħassar
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fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

Or. en

Emenda 523
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni proposta hija ostaklu għal kompetittività akbar peress li tagħti inċentivi 
għall-qsim ta’ strutturi ta’ azjendi agrikoli, filwaqt li tibgħat il-messaġġ li t-tkabbir strutturali 
mhuwiex mixtieq u dan inevitabbilment iwassal għal effetti perversi fuq il-produttività tax-
xogħol. Jolqot ukoll diversi istituzzjonijiet ta’ karità peress li huwa strument ta’ appoġġ 
għall-introjtu li ma jiġix sfruttat fil-mument ta’ bżonn.  Barra minn hekk, dan jimponi aktar 
piżijiet amministrattivi u jkun problematiku fir-rigward tal-prinċipju ta’ trattament indaqs tal-
benefiċjarji.
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Emenda 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, il-prodott stmat ta’ limitu massimu 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless 
fid-differenza bejn il-limiti massimi 
nazzjonali stabbiliti fl-Anness II, li 
magħhom jiżdied l-ammont disponibbli 
skont l-Artikolu 44, u l-limiti massimi 
netti stabbiliti fl-Anness III, isir 
disponibbli bħala appoġġ tal-Unjoni għal 
miżuri skont programmar ta’ żvilupp 
rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR kif 
speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa aħjar li dan il-paragrafu jiġi inkorporat fl-emenda mressqa fir-rigward tal-Artikolu 11, 
li jiffoka speċifikament fuq il-limitu massimu, jew, fejn xieraq, li jiġi sostitwit bl-emenda 3.

Emenda 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
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Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (UE) 
Nru [...] [RDR].

Anness III, għandu jerġa’ jiġi distribwit
bħala appoġġ tal-Unjoni għal miżuri skont 
programmar ta’ żvilupp rurali ffinanzjat 
skont il-FAEŻR kif speċifikat fir-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR]. jew
(b) taħt il-Pilastru I, sakemm l-oġġettiv 
ikun li jiżdiedu l-pagamenti lill-bdiewa 
żgħar.

Or. pt

Emenda 526
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (UE) 
Nru [...] [RDR].

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni, jew għal miżuri skont 
programmar ta’ żvilupp rurali ffinanzjat 
skont il-FAEŻR kif speċifikat fir-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR], jew 
għar-Riserva Nazzjonali, li għandha 
tintuża bħala drittijiet għall-bdiewa li 
bdew l-attivitajiet tagħhom fil-biedja fl-
aħħar ħames snin minn meta ngħataw id-
dritt. L-Istati Membri jew ir-reġjuni 
għandhom jiddeċiedu dwar l-użu tal-
prodott tal-limitu massimu. 

Or. en

Emenda 527
Janusz Wojciechowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament 
(UE) Nru [...] [RDR].

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala żieda 
f’pagamenti diretti mhux suġġett għal-
limitu massimu.

Or. pl

Emenda 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (UE) 
Nru [...] [RDR].

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli fl-Istat 
Membru kkonċernat għal miżuri skont 
programmar ta’ żvilupp rurali mmirat lejn 
il-bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa u 
ffinanzjat skont il-FAEŻR kif speċifikat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [RDR].

Or. en
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Emenda 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (UE) 
Nru [...] [RDR].

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri li għandhom 
jintagħżlu mill-Istat Membru skont 
programmar ta’ żvilupp rurali ffinanzjat 
skont il-FAEŻR kif speċifikat fir-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stat Membru għandu jkollu l-possibilità li jiddeċiedi kif il-prodott ta’ limitu massimu li huwa 
magħmul disponibbli bħala appoġġ għal miżuri fil-qafas tal-ipprogrammar għall-iżvilupp 
rurali se jintefaq.

Emenda 530
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-

2. Għal kull Stat Membru u għal kull sena, 
il-prodott stmat ta’ limitu massimu kif 
imsemmi fl-Artikolu 11, li jkun rifless fid-
differenza bejn il-limiti massimi nazzjonali 
stabbiliti fl-Anness II, li magħhom jiżdied 
l-ammont disponibbli skont l-Artikolu 44, 
u l-limiti massimi netti stabbiliti fl-
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Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament (UE) 
Nru [...] [RDR].

Anness III, isir disponibbli bħala appoġġ 
tal-Unjoni għal miżuri skont programmar 
ta’ żvilupp rurali fl-istess Stat Membru
ffinanzjat skont il-FAEŻR kif speċifikat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [RDR].

Or. en

Emenda 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kull sena, kull Stat Membru jista’ 
juża fondi mhux minfuqa fil-qafas tal-
limiti massimi nazzjonali stabbiliti fl-
Anness II, ladarba l-pagamenti varji 
jkunu saru, biex jingħata appoġġ 
akkoppjat taħt it-Titolu V jew, fejn xieraq, 
biex jiġu bbilanċjati deficits fi kwalunkwe 
wieħed mill-oqsma varji ta’ pagament jew, 
fejn xieraq, għall-ħolqien ta’ fond komuni 
li għandu jintuża jekk tqum kriżi mhux 
prevista fis-settur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għall-flessibilità fl-użu ta’ fondi disponibbli fl-oqsma varji ta’ pagament u l-
fondi mhux minfuqa li jibqgħu ladarba l-pagamenti annwali jkunu saru. Dan jippermetti li l-
fondi żejda jintużaw biex jinħoloq fond komuni f’kull Stat Membru li jista’ jintuża jekk tqum 
kriżi mhux prevista fis-settur.

Emenda 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-prodott imsemmi fil-paragrafu 2 
jista’ jerġa’ jiġi distribwit taħt il-Pilastru 
I, sakemm l-objettiv ikun li jiżdiedu l-
pagamenti għall-bdiewa żgħar.

Or. pt

Emenda 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
għall-fini tar-reviżjoni tal-limiti massimi 
stipulati fl-Annessi III.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
għall-fini tar-reviżjoni tal-limiti massimi 
stipulati fl-Annessi III biex tieħu kont tad-
differenza bejn il-limiti massimi stabbiliti 
fl-Anness II u l-eżitu reali tal-baġit.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tagħmilha possibbli li fondi mhux minfuqa minn kull sena baġitarja 
jiġu mgħoddija għall-użu fis-snin sussegwenti. Dan il-mekkaniżmu jkun simili għal dak 
applikat fil-ftehim tal-'health check' u li jipprovdu għalih il-paragrafi 6 u 7 tal-Artikolu 69 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009.

Emenda 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Mill-2017, il-Kummissjoni, meta 
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tistabbilixxi l-limiti massimi speċifikati fl-
Anness III, għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55, 
biex tikkunsidra d-differenza bejn il-limiti 
massimi stabbiliti fl-Anness II u l-eżitu 
reali tal-baġit fl-2015 u l-2016. Dik id-
differenza tista’ tintuża għal pagamenti 
skont il-Kapitolu 1 tat-Titolu IV.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Mill-2017, fondi mhux minfuqa mill-2015 u l-2016 għandhom jiġu kkunsidrati u użati biex 
jiffinanzjaw appoġġ akkoppjat, biex jitnaqqas l-ammont bażiku meħtieġ biex jiġi kopert tali 
appoġġ u jiżdied l-iffinazjar ġenerali, u b’hekk jittejjeb il-mod li bih jintużaw il-fondi.

Emenda 535
Martin Häusling

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ aġġustament iddeterminata 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] (HZR) għandha tapplika biss 
għall-pagamenti diretti li jkunu aktar 
minn EUR 5 000 li għandhom jingħataw 
lill-bdiewa fis-sena kalendarja 
korrispondenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-kundizzjonalità għandhom ikunu obbligatorji għas-sistemi kollha tal-biedja.

Emenda 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ aġġustament iddeterminata 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] (HZR) għandha tapplika biss
għall-pagamenti diretti li jkunu aktar minn 
EUR 5 000 li għandhom jingħataw lill-
bdiewa fis-sena kalendarja korrispondenti.

1. Ir-rata ta’ aġġustament iddeterminata 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] (HZR) għandha tapplika għall-
pagamenti diretti kollha li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa fis-sena kalendarja 
korrispondenti.

Or. it

Emenda 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ aġġustament iddeterminata 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] (HZR) għandha tapplika biss
għall-pagamenti diretti li jkunu aktar minn 
EUR 5 000 li għandhom jingħataw lill-
bdiewa fis-sena kalendarja korrispondenti.

1. Ir-rata ta’ aġġustament iddeterminata 
skont l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] (HZR) għandha tapplika għall-
pagamenti diretti kollha li għandhom 
jingħataw lill-bdiewa fis-sena kalendarja 
korrispondenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-interessi tad-dixxiplina finanzjarja, ir-rata ta’ aġġustament għandha tapplika għall-
pagamenti diretti kollha, pjuttost milli għall-pagamenti ta’ ’l fuq minn EUR 5 000.

Emenda 538
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 

imħassar
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gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:
(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew
(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 539
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jingħataw is-setgħa li jfasslu l-qafas legali 
u d-definizzjonijiet tagħhom stess, biex 
jiżguraw, fejn xieraq, li l-pagamenti diretti 
jingħataw biss lill-bdiewa impenjati 
f'attivitajiet tal-biedja.

Or. en

Emenda 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 

1. L-Istati Membri għandhom jingħataw 
is-setgħa li jfasslu l-qafas legali u d-
definizzjonijiet tagħhom stess, biex 
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japplika wieħed minn dawk li ġejjin: jiżguraw, fejn xieraq, li l-pagamenti diretti 
jingħataw biss lill-bdiewa impenjati 
f'attivitajiet tal-biedja.

Or. en

Emenda 541
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jingħataw 
is-setgħa li jfasslu l-qafas legali u d-
definizzjonijiet tagħhom stess, biex 
jiżguraw, fejn xieraq, li l-pagamenti diretti 
jingħataw biss lill-bdiewa impenjati 
f'attivitajiet tal-biedja.

Or. en

Emenda 542
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jingħataw 
is-setgħa li jfasslu l-qafas legali u d-
definizzjonijiet tagħhom stess, biex 
jiżguraw, fejn xieraq, li l-pagamenti diretti 
jingħataw biss lill-bdiewa impenjati 
f'attivitajiet tal-biedja.

Or. en

Emenda 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu ''bidwi attiv'' fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom skont id-definizzjoni 
ta’ ''attività agrikola'' fl-Artikolu 4(1)(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi fejn
dawn ma jwettqux l-attività minima 
stabbilita mill-Istati Membri f’konformità 
mal-Artikolu 4(1)(c) ta’ dan ir-
Regolament.

Or. es

Emenda 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kriterji xierqa, oġġettivi u 
mhux diskriminatorji biex jiżguraw li
ebda pagament dirett ma jingħata lil 
persuna fiżika jew ġuridika:

Or. en

Emenda 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Pagamenti diretti għandhom jingħataw 
biss lil bdiewa attivi, li jistgħu jkunu
persuni fiżiċi jew ġuridiċi. L-Istati Membri 
għandhom jagħżlu jekk jeskludux mill-
klassifikazzjoni bħala “bidwi attiv” 
persuni li fir-rigward tagħhom tapplika 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. fr

Emenda 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn l-
Istat Membru jew ir-reġjun ikun 
stabbilixxa lista ta’ attivitajiet relevanti 
għal art li b’mod naturali tinżamm fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew il-kultivazzjoni u l-
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ebda attività bħal din ma ssir:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li fejn Stat Membru jew reġjun jixtieq biss li jinżammu pagamenti minn dan it-tip 
ta’ art u jkun stabbilixxa lista ta’ attivitajiet li l-projbizzjoni fuq il-pagament tapplika.

Emenda 548
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn l-
Istat Membru jew ir-reġjun ikun 
stabbilixxa lista ta’ attivitajiet relevanti 
għal art li b’mod naturali tinżamm fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew il-kultivazzjoni u l-
ebda attività bħal din ma ssir:

Or. en

Emenda 549
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu li 
japplikaw dispożizzjonijiet ta’ mill-inqas 
waħda mill-punti li ġejjin, (a), (b), (c), jew 
(d), biex ma jagħtux pagamenti diretti lil 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil gruppi 
ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn japplika 
wieħed minn dawk li ġejjin: 
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Or. fr

Emenda 550
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
li jagħtu pagamenti diretti lil bdiewa 
f’wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Or. it

Emenda 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni ġuridiċi, jew lil gruppi ta’ 
persuni ġuridiċi, li jitpoġġew f’”lista 
negattiva” parzjalment imfassla fil-livell 
tal-UE, li tidentifika bdiewa mhux attivi. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom ikunu liberi li jistipulaw
kriterji addizzjonali mhux diskriminatorji 
biex jeskludu applikanti li l-attivitajiet 
agrikoli tagħhom jiffurmaw parti 
insinjifikanti mill-profitt tagħhom.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Fid-definizzjoni tagħha ta’ “bidwi attiv”, il-Kummissjoni tfittex li teskludi benefiċjarji li l-
iskop ta’ negozju tagħhom mhuwiex, jew huwa biss marġinalment, agrikolu fin-natura tiegħu, 
bħall-ajruporti, kumpaniji ferrovjarji, eċċ. Dan l-objettiv jista’ jinkiseb b’mod aktar sempliċi
billi jiġu esklużi persuni fiżiċi li l-iskop ta’ negozju tagħhom ikun kompletament mhux 
agrikolu.

Emenda 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jekk 
jużaw inqas minn nofs l-art agrikola 
tagħhom għal attivitajiet agrikoli u, fiż-
żoni mhux użati għal tali attivitajiet, ma 
jorganizzaw l-ebda waħda mill-attivitajiet 
minimi annwali li għandha tiġi stabbilita 
mill-Istat Membru. Wara li jkunu 
infurmaw lill-Kummissjoni b’mod dovut, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jeskludu mill-bidu ċerti tipi ta’ użu tal-art 
li ma jinkludux l-eżerċizzju ta’ attività 
agrikola mill-eliġibilità għal pagamenti 
diretti. 

Or. de

Emenda 553
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
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gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li l-
iskop ewlieni tan-negozju tagħhom 
mhuwiex attivitajiet agrikoli, fuq il-bażi 
ta’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji stipulati mill-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 554
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li l-
iskop ewlieni tan-negozju tagħhom 
mhuwiex attivitajiet agrikoli, fuq il-bażi 
ta’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji stipulati mill-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 555
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin (bl-
eċċezzjoni ta’ produtturi f’reġjuni 
żvantaġġjati u prodotti minn żoni ristretti 
varji):
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Or. lv

Emenda 556
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika dan li ġej:

Or. de

Emenda 557
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ma 
jwettqux attività agrikola minima kif 
definita fl-Artikolu 4(1)(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “bidwi attiv” għandha tkun relatata mal-attività tal-biedja mwettqa mill-
bidwi, u mhux ma’ introjtu mhux agrikolu kif suġġerit mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-
proposta tal-Kummissjoni tikkawża kostijiet amministrattivi massivi kemm għall-awtoritajiet 
u għall-bdiewa, u dan għandu jiġi evitat.

Emenda 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, 

Or. en

Emenda 559
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi:

Or. es

Emenda 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata jew jiġi ttrasferit
ebda pagament dirett lil persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi, jew lil gruppi ta’ persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi, fejn japplika wieħed minn 
dawk li ġejjin:

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta’ dan ir-rekwiżit mhux biss jiġi evitat influss potenzjali ta’ propjetarji tar-raba’ 
mhux bdiewa, iżda wkoll dawk il-proprjetarji tal-art li mhumiex bdiewa u li attwalment qed 
jirċievu pagamenti ma jkunux eliġibbli taħt l-iskema ġdida ta’ appoġġ dirett.

Emenda 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika dan li ġej:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 562
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika dan li ġej:

Or. en

Emenda 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Ma għandu jingħata jew jiġi ttrasferit
ebda pagament dirett lil persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi, jew lil gruppi ta’ persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi, fejn japplika wieħed minn 
dawk li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta’ dan ir-rekwiżit mhux biss jiġi evitat influss potenzjali ta’ propjetarji tar-raba’ 
mhux bdiewa, iżda dawk il-proprjetarji tal-art li mhumiex bdiewa u li attwalment qed jirċievu 
pagamenti ma jkunux eliġibbli taħt l-iskema ġdida ta’ appoġġ dirett.

Emenda 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Il-pagamenti diretti għandhom 
jingħataw lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, 
jew lil gruppi ta’ persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi:

Or. en

Emenda 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 

imħassar
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totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

Or. en

Emenda 566
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. de

Emenda 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. fr

Emenda 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar
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Or. en

Emenda 571
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ammont annwali tal-pagamenti diretti 
huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti totali li 
nkisbu minn attivitajiet mhux agrikoli fis-
sena fiskali l-aktar riċenti; o

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ 'bidwi attiv' għandu jkun marbut ma' attività agrikola minima li bidwi jeħtieġ li 
jwettaq iżda, li jservi biex jiġu esklużi benefiċjarji potenzjali li l-iskop tan-negozju tagħhom 
mhuwiex relatat jew huwa relatat b’mod marġinali ma’ attività agrikola.

Emenda 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ammont annwali tal-pagamenti diretti 
huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti totali li 
nkisbu minn attivitajiet mhux agrikoli fis-
sena fiskali l-aktar riċenti; o

imħassar

Or. es

Emenda 573
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ġeneralment tkun ta’ żvantaġġ għall-intrapriżi li pparteċipaw 
b’mod kunsiderevoli f’miżuri agroambjentali u se jkomplu jagħmlu dan. Dan għandu jiġi 
evitat. In-natura pluriennali obbligatorja ta’ parteċipazzjoni fil-miżuri agroambjentali – bħal 
fil-biedja organika – timplika deċiżjoni fundamentali tan-negozju fuq żmien twil u b’hekk 
valur miżjud kunsiderevoli f’termini ta’ titjib ekoloġiku.

Emenda 574
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 575
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 

imħassar
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agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

Or. en

Emenda 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en

Emenda 578
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; or

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “bidwi attiv” għandha tkun relatata mal-attività tal-biedja mwettqa mill-
bidwi, u mhux ma’ introjtu mhux agrikolu kif suġġerit mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-
proposta tal-Kummissjoni tikkawża kostijiet amministrattivi massivi kemm għall-awtoritajiet 
u għall-bdiewa, u dan għandu jiġi evitat.

Emenda 579
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; or

imħassar

Or. pt

Emenda 580
Martin Häusling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; or

imħassar
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Or. en

Emenda 581
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; or

imħassar

Or. en

Emenda 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

(a) li jwettqu attività agrikola, jew iżommu 
art f’kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba, f’konformità mar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003, jew

Or. en

Emenda 583
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti (a) li ma jrabbux jew ma jkabbrux 
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diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

prodotti agrikoli inkluż il-ħsad, it-taħlib, 
it-trobbija tal-annimali u ż-żamma tal-
annimali għal skopijiet ta’ biedja; jew

Or. en

Emenda 584
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

(a) li ma jrabbux jew ma jkabbrux 
prodotti agrikoli inkluż il-ħsad, it-taħlib, 
it-trobbija tal-annimali u ż-żamma tal-
annimali għal skopijiet ta’ biedja; or

Or. en

Emenda 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

(a) Iż-żona agrikola ta’ impriża tintuża 
għal attività mhux agrikola pprojbita; jew

Or. en

Emenda 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

(a) Iż-żona agrikola ta’ impriża tintuża 
għal attività mhux agrikola pprojbita; jew

Or. en

Emenda 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) parteċipazzjoni fil-miżuri 
agroambjentali - kif fil-biedja organika -
timplika fundamentali fit-tul tan-negozju;

a) ma jipparteċipawx, regolarment u 
attivament fil-ġestjoni jew it-tmexxija ta’ 
impriża jew ma kinux impenjati f’attività  
agrikola fl-2011; L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji għad-
definizzjoni tal-parteċipazzjoni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta’ dan ir-rekwiżit mhux biss jiġi evitat influss potenzjali ta’ propjetarji tar-raba’ 
mhux bdiewa, iżda dawk il-proprjetarji tal-art li mhumiex bdiewa u li attwalment qed jirċievu 
pagamenti ma jkunux eliġibbli taħt l-iskema ġdida ta’ appoġġ dirett.

Emenda 588
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti diretti (a) l-ammont annwali tal-pagamenti diretti 
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huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti totali li 
nkisbu minn attivitajiet mhux agrikoli fis-
sena fiskali l-aktar riċenti; jew

huwa iktar minn 5 % tal-introjtu totali li 
kisbu minn attivitajiet mhux agrikoli fis-
sena fiskali l-aktar riċenti;

Or. it

Emenda 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li l-attivitajiet agrikoli tagħhom 
jiffurmaw parti insinifikanti mill-
attivitajiet ekonomiċi ġenerali tagħhom; 
jew

Or. en

Emenda 590
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jidhru f’lista ta’ entitajiet u/jew 
sitwazzjonijiet li jiskwalifikawhom milli 
jibbenefikaw mill-PAK; jew

Or. pt

Emenda 591
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-attivitajiet agrikoli tagħhom ma 
jkoprux proporzjoni sinifikanti tal-
attivitajiet ekonomiċi ġenerali tagħhom; 
dan il-proporzjon għandu jiġi determinat 
mill-awtoritajiet Statali jew reġjonali 
kompetenti.

Or. es

Emenda 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) li l-objettivi prinċipali tan-negozju 
jew tal-kumpanija tagħhom ma 
jikkonsistux fl-eżerċizzju ta' attività 
agrikola; jew

Or. en

Emenda 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi 
stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li tħassar dan il-paragrafu, minħabba l-problemi ta’ infurzar sottolinjati 
mill-Qorti tal-Awdituri. Aħna naqblu li jkun diffiċli ħafna li dan ir-rekwiżit jiġi infurzat.

Emenda 595
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. en

Emenda 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. de

Emenda 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi 
stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. es

Emenda 599
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. en

Emenda 600
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar
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Or. en

Emenda 601
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ “bidwi attiv” għandha tkun relatata mal-attività tal-biedja mwettqa mill-
bidwi, u mhux ma’ introjtu mhux agrikolu kif suġġerit mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-
proposta tal-Kummissjoni tikkawża kostijiet amministrattivi massivi kemm għall-awtoritajiet 
u għall-bdiewa, u dan għandu jiġi evitat.

Emenda 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
l-art ma tintużax għat-trobbija jew it-
tkabbir ta' prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, 
it-taħlib, it-trobbija tal-annimali u ż-
żamma tal-annimali għal skopijiet ta’ 
biedja.

Or. en
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Emenda 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
l-art ma tintużax għat-trobbija jew it-
tkabbir ta' prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, 
it-taħlib, it-trobbija tal-annimali u ż-
żamma tal-annimali għal skopijiet ta’ 
biedja.

Or. en

Emenda 604
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi 
stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

(b) li ż-żoni agrikoli tagħhom mhumiex fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni jew

Or. en

Emenda 605
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri skont 
l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

(b) ma jwettqux l-attività minima skont l-
Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Art li tkun "miżmuma b'mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni" hija 
diffiċli tiġi kkwalifikata, u huwa dubjuż jekk dan huwiex mifrux mas-sistemi agrikoli, li 
mhumiex naturali iżda li (jistgħu jkunu) seminaturali. Pereżempju, il-proċessi ekoloġiċi bħal 
suċċessjoni ta’ nixfiet jirriżultaw f’żoni li jimtlew bi speċijiet ta’ arbuxelli, li jistgħu jiġu 
bbilanċjati minn pressjoni ta’ ragħa. 

Emenda 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni. Filwaqt li jieħdu kont ta’ 
differenzi ġeografiċi u tipi differenti ta’ 
biedja, l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw li bdiewa li jirgħu l-
annimali jkollhom densità ta’ stokk 
sensibbli u li l-bdiewa li jikkoltivaw l-art 
ikollhom produzzjoni sensibbli ta’ uċuħ 
tar-raba’. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jadottaw kriterji oġġettivi biex jiżguraw li bdiewa attivi u mhux 
proprjetarji tal-art mhux attivi jibbenefikaw mill-appoġġ tal-Unjoni.

Emenda 607
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri, jew, fejn applikabbli, 
ir-reġjuni skont l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk 
iż-żoni.

Or. es

Emenda 608
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri jew mir-reġjuni skont l-
Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(b) li ż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-
biċċa l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni u li ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri skont 
l-Artikolu 4(1)(c) f'dawk iż-żoni.

Or. en

Emenda 610
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c)
f'dawk iż-żoni.

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri f'dawk iż-żoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri li 
jiddefinixxu t-terminu ‘bidwi attiv’.

Emenda 611
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it


