
AM\907854MT.doc PE492.793v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

2011/280(COD)

20.7.2012

EMENDI
940 - 1243

Abbozz ta' rapport
Luis Manuel Capoulas Santos
(PE474.052v01)

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-
politika agrikola komuni

Proposta għal regolament
(COM(2011) 625finali/2 – C7-0336/2011 – 2011/280(COD))



AM\907854MT.doc PE492.793v01-002/171 AM\

MT

AM_Com_LegReport



AM\907854MT.doc PE492.793v01-003/171 AM\

MT

Emenda 940
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, f'sena waħda jew iktar 
matul il-perjodu bejn l-2014 u l-2017, 
attivaw tal-inqas dritt għall-pagament 
wieħed taħt l-iskema ta' pagament uniku 
jew talbu appoġġ taħt l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja, it-tnejn li 
huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 941
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2014, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. de
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Emenda 942
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt 
l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, 
it-tnejn li huma skont ir-Regolament (KE)
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fil-perjodu mill-2009 sal-
2011, irċevew appoġġ dirett jew 
pagamenti diretti kumplimentari, it-tnejn 
li huma f'konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 73/2009, jew li fl-2012 jew fl-
2013 ikunu ġew allokati drittijiet għall-
pagament taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-Artikiolu 41 jew il-punt B jew C 
tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 
73/2009, għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta' pagament bażiku sakemm 
huma jkunu intitolati għall-għoti ta’ 
pagamenti diretti skont l-Artikolu 9.

Or. pt

Emenda 943
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt 
l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, 
it-tnejn li huma skont ir-Regolament (KE)
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fil-perjodu mill-2009 sal-
2011, irċevew appoġġ dirett jew 
pagamenti diretti kumplimentari, it-tnejn 
li huma f'konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 73/2009, jew li fl-2012 jew fl-
2013 ikunu ġew allokati drittijiet għall-
pagament taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-Artikiolu 41 jew il-punt B jew C 
tal-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 
73/2009, għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
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tal-iskema ta' pagament bażiku sakemm 
huma jkunu intitolati għall-għoti ta’ 
pagamenti diretti skont l-Artikolu 9.

Or. pt

Emenda 944
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, għall-perjodu bejn l-2009 u 
l-2011, attivaw tal-inqas dritt għall-
pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, 
żidiet nazzjonali għal pagamenti diretti, 
appoġġ speċifiku u/jew miżuri R&Ż skont 
l-erja, għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta' pagament bażiku sakemm 
huma jkunu intitolati għall-għoti ta’ 
pagamenti diretti skont l-Artikolu 9.

Or. bg

Emenda 945
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-

2. Il-bdiewa li, f'sena waħda jew iktar 
matul il-perjodu bejn l-2009 u l-2011, 
attivaw tal-inqas dritt għall-pagament 
wieħed taħt l-iskema ta' pagament uniku 
jew talbu appoġġ taħt l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja, it-tnejn li 
huma skont ir-Regolament (KE) 
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applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. lv

Emenda 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, f'sena waħda jew iktar 
matul il-perjodu bejn l-2014 u l-2017, 
attivaw tal-inqas dritt għall-pagament 
wieħed taħt l-iskema ta' pagament uniku 
jew talbu appoġġ taħt l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja, it-tnejn li 
huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 

2. Il-bdiewa li, f'mill-inqas sena waħda 
matul il-perjodu bejn l-2009 u l-2011, li 



AM\907854MT.doc PE492.793v01-007/171 AM\

MT

ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

għandha tiġi stabbilita mill-Istat Membru, 
attivaw tal-inqas dritt għall-pagament 
wieħed taħt l-iskema ta' pagament uniku 
jew talbu appoġġ taħt l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja, it-tnejn li 
huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fi kwalunkwe mis-snin 
2009, 2010 jew 2011, li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istat Membru, attivaw tal-
inqas dritt għall-pagament wieħed taħt l-
iskema ta' pagament uniku jew talbu 
appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja, it-tnejn li huma skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom 
jirċievu drittijiet għall-pagament fl-ewwel 
sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fis-sena 2009, 2010 jew 
2011, attivaw tal-inqas dritt għall-
pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt 
l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, 
it-tnejn li huma skont ir-Regolament (KE)
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati
għall-għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Sal-31 ta' Lulju 2013, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li jkunu biss il-bdiewa 
li, fl-2010 jew fl-2011 ikunu rċevew 
appoġġ dirett jew pagamenti diretti 
komplementari, it-tnejn li huma 
f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 
73/2009 jew li, fl-2012 jew 2013, ikunu 
ġew allokati drittijiet għall-pagament taħt 
l-iskema ta' pagament uniku skont l-
Artikiolu 64 jew il-punt B jew C tal-
Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 
73/2009, li għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena ta' 
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku dment li jkunu intitolati li 
jingħataw pagamenti diretti f'konformità 
mal-Artikolu 9.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Nappoġġaw l-applikazzjoni tal-istess regoli fir-rigward tal-ewwel allokazzjoni ta' drittijiet 
bħal dawk previsti fir-Regolament (KE) Nru 73/2009.  B'mod partikolari, id-drittijiet 
għandhom jiġu allokati biss abbażi ta' talbiet fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tad-drittijiet, 
jew abbażi tal-perjodu ta' referenza.

Emenda 951
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati 
għall-għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2010 jew fl-2011, attivaw 
tal-inqas dritt għall-pagament wieħed taħt 
l-iskema ta' pagament uniku eżistenti jew 
talbu appoġġ taħt l-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja, it-tnejn li huma skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom 
jirċievu drittijiet għall-pagament fl-ewwel 
sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament uniku l-ġdida sakemm huma 
jkunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikoli 9 u 10.

Or. en

Emenda 952
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 

2. Il-bdiewa li, fl-2010 jew fl-2011, attivaw 
tal-inqas dritt għall-pagament wieħed taħt 
l-iskema ta' pagament uniku jew talbu 
appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja, it-tnejn li huma skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009, għandhom 
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għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

jirċievu drittijiet għall-pagament fl-ewwel 
sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikoli 9 u 10.

Or. en

Emenda 953
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas dritt 
għall-pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit biex ikun hemm drittijiet attivati fl-2011 għandu jkun fakultattiv għall-Istati 
Membri.

Emenda 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas dritt 
għall-pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. fr

Emenda 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas dritt 
għall-pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. fr

Emenda 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė



AM\907854MT.doc PE492.793v01-0012/171 AM\

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. L-Istati Membri, sal-1 ta' Awwissu 
2013, jistgħu jiddeċiedu li l-bdiewa li, fl-
2011, attivaw tal-inqas dritt għall-
pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Emenda 957
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
huma biss  il-bdiewa li, fl-2011, attivaw 
tal-inqas dritt għall-pagament wieħed taħt 
l-iskema ta' pagament uniku jew talbu 
appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja, it-tnejn li huma skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009, li 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. fr
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Emenda 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt 
l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja, 
it-tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew li ma kellhomx id-
dritt għall-pagamenti mill-iskemi ta' 
pagament uniku iżda li xorta rċevew xi 
forma ta' appoġġ imsemmija fir-
Regolament (KE) Nru 73/2009, jew li ġew 
allokati drittijiet ta' skema ta' pagament 
uniku għall-ewwel darba fl-2012 jew l-
2013, li għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta' pagament bażiku sakemm 
huma jkunu intitolati għall-għoti ta’ 
pagamenti diretti skont l-Artikolu 9

Or. es

Ġustifikazzjoni

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Emenda 959
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja jew 
il-premium għall-baqar li jreddgħu, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, jew li ġew allokati drittijiet 
mill-iskema ta' pagament uniku għall-
ewwel darba fl-2012 jew l-2013, 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx ġust li jiġu esklużi mis-sistema l-benefiċjarji tal-premium għall-baqar li jreddgħu, li 
setgħu kienu parti minnha għal snin twal. Bdiewa li jibbenefikaw mid-drittijiet tar-riżerva 
nazzjonali għall-ewwel darba fl-2012 jew l-2013 għandhom ukoll ikunu inklużi.

Emenda 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja jew 
il-premium għall-baqar li jreddgħu, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, jew li ġew allokati drittijiet 
mill-iskema ta' pagament uniku għall-
ewwel darba fl-2012 jew l-2013, 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
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intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Emenda 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja jew 
il-premium għall-baqar li jreddgħu, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, jew li ġew allokati drittijiet 
mill-iskema ta' pagament uniku għall-
ewwel darba fl-2012 jew l-2013, 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. es
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Emenda 962
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 
ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, jew li ressqu provi ta' 
produzzjoni attiva fuq l-azjenda agrikola 
(definita bħala trobbija jew tkabbir ta' 
prodotti agrikoli inkluż l-ħsad, it-taħlib, it-
trobbija tal-annimali u ż-żamma tal-
annimali għall-finijiet ta' biedja) bħal 
pereżempju formola ta' Sistema ta' 
Amminstrazzjoni u Kontroll Integrati, 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 963
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri jistgħu:
i) jiddeċiedu li ma jagħmlux l-oqsma 
agrikoli kollha eliġibbli;
ii) japplikaw koeffiċjent għall-ettari 
eliġibbli għal ċerti kategoriji ta' erja, 
partikolarment dawk li huma naturalment 
inqas produttivi.
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Or. fr

Emenda 964
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2014:

Or. de

Emenda 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li l-bdiewa 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta’ pagament bażiku, sakemm ikunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-2009, fl-
2010 jew fl-2011:

Or. fr

Emenda 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u dak ta' mill-
inqas sena fil-perjodu bejn l-2009 u l-
2011, li għandu jiġi stabbilit mill-Istat 
Membru:

Or. en

Emenda 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fil-
perjodu bejn l-2009 u l-2011:

Or. en

Emenda 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fi 
kwalunkwe mis-snin 2009, 2010 jew 2011:

Or. en

Emenda 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

Fejn l-Istati Membri jkunu ħadu d-
deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, u permezz ta' deroga minn 
dak is-subparagrafu, il-bdiewa għandhom 
jirċievu drittijiet għall-pagament fl-ewwel 
sena tal-applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku dment li huma jkunu 
intitolati li jingħataw pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-2010 jew
fl-2011:

Or. en

Emenda 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il- B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
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bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

bdiewa jistgħu jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, jekk l-Istat 
Membru jqisu dan bħala xieraq, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

Or. es

Emenda 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa jistgħu jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, jekk l-Istat 
Membru jqisu dan bħala xieraq, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom biżżejjed flessibilità biex jinkludu jew jeskludu bħala 
benefiċjarji mill-iskema ta' pagament bażiku ċerti bdiewa li - bħal xi wħud li jkabbru l-frott, 
il-ħaxix u l-għeneb għall-inbid - huma esklużi mill-iskema ta' pagament uniku attwali.

Emenda 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li l-bdiewa 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta’ pagament bażiku, sakemm ikunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-2011:

Or. fr

Emenda 973
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li l-bdiewa 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema 
ta’ pagament bażiku, sakemm ikunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-2011:

Or. fr

Emenda 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa jistgħu jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
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diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tagħmilha ċara li Stat Membru jista' japplika l-iskema ta' pagament bażiku, partikolarment 
għad-dwieli, meta dan ikun meħtieġ, iżda li bl-ebda mod mhuwa obbligat li jagħmel dan. L-
intenzjoni hija li l-Istati Membri jkollhom l-għażla li jgħaqqdu l-finanzjament fi programmi 
ta' appoġġ separati għall-inbid u d-dwieli.

Emenda 975
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

Or. en

Emenda 976
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv; 
rabbew jew kabbru prodotti agrikoli 
inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija tal-
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annimali u żammew annimali għall-
finijiet ta’ biedja;

Or. en

Emenda 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-iskema 
ta’ pagament bażiku, iżda pproduċew 
b’mod esklussiv frott, ħaxix u/jew 
ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-iskema 
ta’ pagament bażiku, iżda pproduċew 
b’mod esklussiv frott, ħaxix u/jew 
ikkultivaw vinja b’mod esklussiv, u/jew 
kellhom azjendi agrikoli tar-raba' jew tal-
annimali li kienu jibbenefikaw mill-
appoġġ akkoppjat skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 jew ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009, wara l-perjodu 
stabbilit mill-Istat Membru skont l-
Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 
73/2009 għall-integrazzjoni tal-appoġġ 
akkoppjat fl-iskema ta' pagament uniku 
u/jew li kellu żwiemel ħajjin għall-finijiet 
tal-produzzjoni tal-laħam.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost jipprevedi li, sabiex jirċievu drittijiet ta' pagament bażiku, il-bdiewa 
għandhom ikunu attivaw mill-inqas dritt wieħed taħt l-iskema ta' pagament uniku jew talbu 
appoġġ taħt l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja fl-2011. Madankollu, nemmnu li 
għandha tingħata deroga mir-regoli dwar il-pagament bażiku biex jiġu allokati drittijiet lil 
setturi esklużi mis-sistema fl-2012, u f'ċirkostanzi oħra, għax kieku dan ma jseħħx, ċerti 
bdiewa jitilfu d-drittijiet tagħhom għal pagament bażiku.

Emenda 978
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw dwieli b’mod esklussiv, 
pjantazzjonijiet tas-siġar tal-luq ta' newba 
qasira, qastan, patata u prodotti tal-mixtla 
u ta' serer mobbli;

Or. it

Emenda 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew frott, ħaxix, żerriegħa, patata 
taż-żrigħu tal-ikel, pjanti ornamentali
u/jew ikkultivaw dwieli b’mod esklussiv;

Or. en

Emenda 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament uniku u pproduċew 



AM\907854MT.doc PE492.793v01-0025/171 AM\

MT

pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

frott, ħaxix, patata għall-konsum u/jew 
ikkultivaw dwieli;

Or. en

Emenda 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-iskema 
ta’ pagament bażiku, iżda pproduċew 
b’mod esklussiv frott, ħaxix u/jew 
ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-iskema 
ta’ pagament uniku u pproduċew frott, 
ħaxix, patata u/jew dwieli kkultivati jew 
siġar taż-żebbuġ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa prattikament impossibbli li jiġu identifikati l-produtturi li jkabbru b'mod esklussiv 
dawn ix-xtieli. Dan iwassal ukoll għal sitwazzjoni ta' biedja simili għal dik tal-ażjendi 
agrikoli mħallta.

Emenda 982
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament uniku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw b’mod esklussiv dwieli 
u/jew bwar permanenti;

Or. de
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Emenda 983
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament bażiku, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw vinja b’mod esklussiv;

(a) ma jkunu attivaw ebda dritt taħt l-
iskema ta’ pagament uniku eżistenti, iżda 
pproduċew b’mod esklussiv frott, ħaxix 
u/jew ikkultivaw dwieli b’mod esklussiv;

Or. en

Emenda 984
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) sakemm jistgħu jagħtu prova li ż-żoni 
agrikoli li għalihom il-bdiewa jixtiequ 
jiksbu drittijiet ta' pagament dirett inkrew 
jew inxtraw fil-31 ta' Diċembru 2011 jew 
qabel.

Or. fr

Emenda 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
huma biss il-bdiewa li rabbew jew kabbru 
prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, 
it-trobbija tal-annimali jew żammew 
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annimali għall-finijiet ta’ biedja fl-2011 li 
għandhom jiksbu d-drittijiet ta' pagament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jindirizza l-kwistjoni tas-sjieda li jitolbu pagamenti diretti. Kieku jagħti l-għażla 
lill-Istati Membri biex jillimitaw l-allokazzjoni tad-drittijiet lil dawk li wettqu produzzjoni 
agrikola fl-2011.

Emenda 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014. 

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014. Madankollu l-
Istati Membri jistgħu jillimitaw in-numru 
ta' drittijiet allokati lil bdiewa individwali 
għan-numru ta' ettari eliġibbli, skont it-
tifsira tal-Artikolu 34(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 73/2009, il-bidwi ddikjarat 
f'sena ta' referenza, l-2009, l-2010 jew l-
2011, li għandhom jiġu deċiżi mill-Istat 
Membru, jew l-2014, tkun liema tkun l-
iċken waħda.

Or. en

Emenda 987
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont 
l-Artikolu 26(1) għall-2014. 

imħassar

Or. en

Emenda 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont 
l-Artikolu 26(1) għall-2014. 

Imħassar

Or. en

Emenda 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament eliġibbli, skont it-
tifsira tal-Artikolu 25(2), li l-bidwi kellu 
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ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont 
l-Artikolu 26(1) għall-2014.

fis-sena ta' referenza stabbilita mill-Istat 
Membru, li għandha tkun qabel titressaq 
il-proposta għal riforma tal-PAK.

Or. es

Emenda 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014.

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014, b'limitu li ma 
jaqbiżx in-numru medju ta' drittijiet użati 
mill-2009 sal-2011.

Or. es

Emenda 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014.

B'eċċezzjoni fil-każ ta’ force majeure jew 
ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), jew għal parti minn dawk 
l-ettari eliġibbli li tkun ġiet determinata 
mill-Istat Membru b'mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorju, li l-bidwi jiddikjara skont 
l-Artikolu 26(1) għall-2014.
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Or. fr

Emenda 992
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew ta’ 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati għal kull 
bidwi għandu jkun ugwali għall-għadd ta’ 
ettari eliġibbli, skont it-tifsira tal-
Artikolu 25(2), li l-bidwi jiddikjara skont l-
Artikolu 26(1) għall-2014.

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tal-paragrafu 2(2)(b) u ħlief fil-każ ta’ 
force majeure jew ta’ ċirkostanzi 
eċċezzjonali, l-għadd ta’ drittijiet għall-
pagament allokati għal kull bidwi għandu 
jkun ugwali għall-għadd ta’ ettari eliġibbli, 
skont it-tifsira tal-Artikolu 25(2), li l-bidwi 
jiddikjara skont l-Artikolu 26(1) għall-
2014.

Or. fr

Emenda 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-paragrafu preċedenti, l-Istati 
Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' 
ettari eliġibbli li għandu jitqies għall-
finijiet tal-allokazzjoni tad-drittijiet ta' 
pagament lil bdiewa sabiex ma jaqbiżx in-
numru ddikjarat f'sena partikolari jew 
f'perjodu ta' referenza bejn l-2009 u l-
2011.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju li n-numru ta' ettari eliġibbli ddikjarat jiżdied bil-kbir fl-2014, li jwassal għal 
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tnaqqis sinifikanti fil-livell medju ta' appoġġ għal kull ettaru. Għandu għalhekk jiġi stabbilit 
limitu massimu ta' numru ta' ettari meqjusa għall-ewwel allokazzjoni ta' drittijiet ta' 
pagament.

Emenda 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-paragrafu preċedenti, l-Istati 
Membri jistgħu jillimitaw in-numru ta' 
ettari eliġibbli li għandu jitqies għall-
finijiet tal-allokazzjoni tad-drittijiet ta' 
pagament lil bdiewa sabiex ma jaqbiżx in-
numru ddikjarat f'sena partikolari jew 
f'perjodu ta' referenza bejn l-2009 u l-
2011.

Or. es

Ġustifikazzjoni

In-numru ta' ettari meqjus għall-pagamenti diretti għandu jiġi limitat għal livell simili ta' dak 
użat biex tiġi kkalkulata l-konverġenza esterna bejn l-Istati Membri.

Emenda 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga għall-paragrafu 2(a), l-Istati 
Membri li, skont ir-Regolament (UE) Nru 
[...] dwar ir-reġim tal-iskema ta' 
pagament uniku u appoġġ lil min ikabbar 
id-dwieli, ikunu għażlu li mill-2015 ma 
jnaqqsux il-programmi ta' appoġġ fis-
settur tal-inbid sabiex iżidu l-limiti 
nazzjonali tagħhom għall-pagamenti 
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diretti, jistgħu jagħżlu li jeskludu l-
vitikultura miż-żoni eliġibbli għall-iskema 
ta' pagament bażiku.

Or. en

Emenda 996
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 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2, il-bdiewa li bdew l-attivitajiet 
tagħhom ta' biedja fl-2012 u fl-2013 
għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9 u li jieħdu l-
impenn li ma jittrasferixxux id-drittijiet 
għall-pagament għal ħames snin, li jużaw 
dawk id-drittijiet kull sena, u li ma jwellux 
l-art u d-drittijiet għall-pagament li 
għalihom tkun saret applikazzjoni.

Or. it

Emenda 997
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 2, il-bdiewa li bdew l-attivitajiet 
tagħhom ta' biedja fl-2012 u fl-2013 
għandhom jirċievu drittijiet għall-
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pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9 u li jieħdu l-
impenn li ma jittrasferixxux id-drittijiet 
għall-pagament għal ħames snin, li jużaw 
dawk id-drittijiet kull sena, u li ma jwellux 
l-art u d-drittijiet għall-pagament li 
għalihom tkun saret applikazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tkoprix lill-bdiewa l-ġodda, inkluż bdiewa żgħażagħ li jibdew 
l-attivitajiet tagħhom ta' biedja fl-2012 u fl-2013. Għandu għalhekk jiġi previst li d-drittijiet 
għall-pagamenti jiġu allokati lil persuni bħal dawn, soġġett għal rekwiżiti stretti maħsuba 
biex tiġi pprevenuta l-ispekulazzjoni.

Emenda 998
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bdiewa li kellhom drittijiet għal 
pagamenti speċjali fl-2013 għandhom 
jingħataw drittijiet speċjali fl-2014, li l-
valur unitarju tagħhom għandu jitnaqqas 
kull sena bi qbil mal-perċentwali 
applikabbli għall-konverġenza tal-
pagamenti skont l-erja. Dawn id-drittijiet 
speċjali għandhom jiġu attivati mill-
bdiewa permezz ta' proċedura speċifika.

Or. fr

Emenda 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt 
biex wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
bidwi wieħed biss sakemm dan tal-aħħar 
ikun konformi mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi pprevenuta l-ispekulazzjoni fis-suq tal-art li tista' sseħħ meta tiġi ffisata sena ta'
referenza fil-ġejjieni, klawsola addizzjonali qed tiġi proposta fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 
21(2) li tippermetti lill-Istati Membri jillimitaw in-numru ta' drittijiet allokati fl-2014 għan-
numru ta' ettari eliġibbli ddikjarati f'sena ta' referenza preċedenti, fl-2009, fl-2010 jew fl-
2011, skont liem tkun l-inqas.

Emenda 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt 
biex wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
bidwi wieħed biss sakemm dan tal-aħħar 
ikun konformi mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

imħassar

Or. fr
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Emenda 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt 
biex wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
bidwi wieħed biss sakemm dan tal-aħħar 
ikun konformi mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

imħassar

Or. es

Emenda 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tiġi trasferita 
s-sjieda minħabba suċċessjoni, wirt, bejgħ 
jew kiri, il-bdiewa li huma konformi mal-
paragrafu 2 jistgħu, b'kuntratt iffirmat 
qabel il-15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-
dritt wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil
bdiewa li jirċievu l-impriża jew parti 
minnha, sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu każijiet fejn is-sjieda ta' proprjetà tiġi trasferita b'mezzi oħra milli tiġi 
diviża jew b'ċens.

Emenda 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tiġi trasferita, inkluż billi 
tinbiegħ, tinkera jew tintiret, il-persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi li huma konformi mal-
paragrafu 2 jistgħu, b'kuntratt iffirmat 
qabel il-15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-
dritt biex wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
bidwi wieħed jew aktar sakemm dawn tal-
aħħar ikunu konformi mal-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 1004
George Lyon, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ, tiġi diviża, tkun 
soġġetta għal merġer jew tinkera, il-
bdiewa li huma konformi mal-paragrafu 2 
jistgħu, b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
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kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed jew iktar li jirċievu l-impriża jew 
parti minnha sakemm dawn tal-aħħar 
ikunu konformi mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 1005
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ, tiġi diviża, tkun 
soġġetta għal merġer jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed jew aktar sakemm dawn tal-aħħar 
ikunu konformi mal-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 1006
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
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15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 b'mod parzjali 
jew totali lill-bidwi li jirċiviha sakemm dan 
tal-aħħar ikun konformi mal-
kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed jew aktar sakemm dawn tal-aħħar 
ikunu konformi mal-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 9.

Or. en

Emenda 1008
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 għandhom, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
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15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.  

15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9.

Or. bg

Emenda 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jew reġjuni tagħhom li 
jkunu introduċu l-iskema ta' pagamenti 
uniku lill-ażjendi agrikoli bi qbil mal-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 
1782/2003, jistgħu jiddeċiedu li jużaw l-
allokazzjoni tagħhom ta' drittijiet għall-
pagamenti kif ikunu fil-31 ta' Diċembru 
2013 bħala n-numru ta' drittijiet għall-
pagamenti disponibbli għall-attivazzjoni 
fl-2014.

Or. en

Emenda 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa jistgħu jiddeċiedu dwar in-
numru ta' ettari eliġibbli li huma jixtiequ 
jużaw għall-finijiet tat-twaqqif tad-
drittijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li huma l-bdiewa li għandhom jiddeċiedu kemm art jużaw għall-finijiet 
tat-twaqqif tad-drittijiet.

Emenda 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-paragrafu preċedenti, l-Istati 
Membri u l-istituzzjonijiet reġjonali 
jistgħu, bi qbil mal-Artikolu 20 ta' dan ir-
Regolament, jillimitaw in-numru ta' ettari 
li għandhom jitqiesu għall-finijiet tal-
ewwel allokazzjoni ta' drittijiet għall-
pagamenti billi japplikaw kriterji 
oġġettivi, sakemm dak in-numru ta' ettari 
eliġibbli ddikjarat f'dan l-Istat Membru 
jew fir-reġjun, skont l-Artikolu 26(1), 
ikun ogħla mill- 20% tan-numru medju 
ddikjarat taħt l-iskema ta' pagamenti 
attwali bejn l-2009 u l-2011.
Dan il-limitu għandu japplika 
primarjament għall-benefiċjarji l-ġodda 
tal-għajnuna taħt l-iskema ta' pagament 
bażiku, bl-eċċezzjoni ta' bdiewa żgħażagħ, 
inkluż fl-iskema ta' pagamenti għall-
bdiewa li jaqbżu l-perċentwali fl-ammont 
ta' ettari li jiddikjaraw fil-perjodu 
msemmi hawn fuq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.
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Emenda 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Madankollu l-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw in-numru ta' drittijiet allokati lil 
bdiewa individwali għan-numru ta' ettari 
eliġibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 34(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, il-
bidwi ddikjarat f'sena ta' referenza, l-
2009, l-2010 jew l-2011, li għandhom jiġu 
deċiżi mill-Istat Membru, jew l-2014, tkun 
liema tkun l-iċken waħda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi pprevenuta l-ispekulazzjoni fis-suq tal-art li tista' sseħħ meta tiġi ffisata sena ta' 
referenza fil-ġejjieni, klawsola addizzjonali qed tiġi proposta fl-aħħar sentenza tal-Artikolu 
21(2) li tippermetti lill-Istati Membri jillimitaw in-numru ta' drittijiet allokati fl-2014 għan-
numru ta' ettari eliġibbli ddikjarati f'sena ta' referenza preċedenti, fl-2009, fl-2010 jew fl-
2011, skont liem tkun l-inqas.

Emenda 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' diviżjonijiet, il-persuni fiżiċi 
u ġuridiċi li jikkonformaw mal-paragrafu 
2 jistgħu, permezz ta' kuntratt iffirmat 
qabel il-15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu 
d-dritt, b'mod parzjali jew totali, li wieħed 
jirċievi drittijiet kif imsemmi fil-Paragrafu 
1, lill-bdiewa li jġestixxu l-impriżi 
riżultanti.
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Or. en

Emenda 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minkejja t-tieni paragrafu, il-bdiewa 
fis-setturi tal-ħalib jew tat-trobbija tal-
baqar, nagħaġ jew mogħoż li 
m'għandhomx ettari eliġibbli fl-ewwel 
sena ta' implimentazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku se jirċievu drittijiet 
speċjali ta' valur proporzjonali għall-
attivitajiet ta' biedja tagħhom fl-2011, iżda 
li m'għandhomx jeċċedu l-EUR 5000 għal 
kull dritt.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għandhom jingħataw għal ċerti tipi ta' biedja li ma jistgħux jiġu identifikati bl-
użu ta' mudelli bbażati fuq l-ettari, iżda li huma assolutament meħtieġa u kumplimentari 
f'termini tal-bosta mudelli ta' produzzjoni.

Emenda 1015
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stat Membru jista’ jiddeċiedi li jiffissa 
qies minimu għal kull impriża f’termini 
ta’ erja agrikola eliġibbli f'konformità 
mal-Artikolu 25(2) li għaliha jista' jkun li 
jintalab l-istabbiliment ta’ drittijiet għall-
pagament. Madankollu, il-qies minimu 
ma għandux ikun ogħla mil-limiti 
stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel 
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subparagrafu tal-Artikolu 10(1)flimkien 
mat-tieni subparagrafu tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal dispożizzjoni biex evitat ix-xenarju fejn jiġu allokati drittijiet li jkunu taħt 
id-daqs minimu li għalih jista' jiġi rċevut pagament.

Emenda 1016
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' diviżjonijiet, il-persuni fiżiċi 
u ġuridiċi li jikkonformaw mal-paragrafu 
2 jistgħu, permezz ta' kuntratt iffirmat 
qabel il-15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu 
d-dritt, b'mod parzjali jew totali, li wieħed 
jirċievi drittijiet kif imsemmi fil-Paragrafu 
1, lill-bdiewa li jġestixxu l-impriżi 
riżultanti.

Or. en

Emenda 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx l-ewwel u t-tieni 
subparagrafi tal-Artikolu 21(2) u l-
Artikolu 21(3).

Or. de
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Emenda 1018
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Stat Membru jista’ jiddeċiedi li jiffissa
qies minimu għal kull impriża f’termini 
ta’ erja agrikola eliġibbli f'konformità 
mal-Artikolu 25(2) li għaliha jista' jkun li 
jintalab l-istabbiliment ta’ drittijiet għall-
pagament. Madankollu, il-qies minimu 
ma għandux ikun ogħla mil-limiti 
stabbiliti fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 10(1)flimkien 
mat-tieni subparagrafu tiegħu.

Or. en

Emenda 1019
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 a
Allokazzjoni ta' drittijiet għall-pagament 

lil entranti ġodda
Stat Membru jew reġjun jistgħu, abbażi 
ta' kriterji oġġettivi - b'tali mod li jiġi 
żgurat trattament indaqs bejn il-bdiewa u 
biex jiġi evitat it-tgħawiġ fis-suq u fil-
kompetizzjoni, jiġu allokati drittijiet fil-
valur tal-limiti nazzjonali tagħhom lil 
bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom wara l-ewwel allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament previsti mill-
Artikolu 21. Il-valur tad-drittijiet allokati 
b'dan il-mod għandu jkun abbażi tal-
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valur medju nazzjonali jew reġjonali ta' 
drittijiet għall-pagament fis-sena tal-
allokazzjoni.

Or. en

Emenda 1020
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

imħassar

Or. fr

Emenda 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi jiġi diviż il-limitu
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
f'konformità mal-Artikoli 19 jew 20, wara
li jiġi applikat it-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1) jew, fejn japplika, fl-
Artikolu 23(2), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament mitluba fl-applikazzjoni 
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għall-iskema ta' pagament bażiku fil-livell
nazzjonali jew reġjonali, inklużi d-drittijiet 
għall-pagament allokati mir-riżerva 
nazzjonali jew reġjonali f'konformità mal-
Artikolu 23. L-għadd ta' drittijiet għall-
pagament għandu jkun espress f'ettari.

Or. en

Emenda 1022
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi jiġi diviż il-limitu
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
f'konformità mal-Artikoli 19 jew 20, wara
li jiġi applikat it-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1) jew, fejn japplika, fl-
Artikolu 23(2), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament mitluba fl-applikazzjoni 
għall-iskema ta' pagament bażiku fil-livell
nazzjonali jew reġjonali, inklużi d-drittijiet 
għall-pagament allokati mir-riżerva 
nazzjonali jew reġjonali f'konformità mal-
Artikolu 23. L-għadd ta' drittijiet għall-
pagament għandu jkun espress f'ettari.

Or. en

Emenda 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu
jkun ikkalkulat billi jiġi diviż il-limitu
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit
skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament li taw id-dritt għall-
pagament fis-sena kkonċernata f’livell 
nazzjonali jew reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nipproponu li tiġi stabbilita regola li l-livell finali ta' valur tad-drittijiet jiġi stabbilit permezz 
ta' diviżjoni tal-pakkett finanzjarju disponibbli bl-għadd ta' drittijiet li jagħtu d-dritt għall-
pagament fis-sena kkonċernata. Dan ifisser li kull sena l-pakkett finanzjarju jinqasam bl-
għadd ta' drittijiet wara li jsiru l-kontrolli u wara li tiġi kkonfermata l-eliġibilità tal-
pagamenti minn aġenzija tal-pagamenti. Din is-soluzzjoni tippermetti użu sħiħ tal-pakkett 
finanzjarju.

Emenda 1024
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi jiġi diviż il-limitu
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
f'konformità mal-Artikoli 19 jew 20, wara
li jiġi applikat it-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1) jew, fejn japplika, fl-
Artikolu 23(2), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament allokati jew eżistenti fl-
2014 fil-livell nazzjonali jew reġjonali, 
inklużi d-drittijiet għall-pagament allokati 
mir-riżerva nazzjonali jew reġjonali 
f'konformità mal-Artikolu 23.
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Or. en

Emenda 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1),
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi jiġi diviż il-limitu
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
f'konformità mal-Artikoli 19 jew 20, wara
li jiġi applikat it-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1) bil-għadd ta’ drittijiet għall-
pagament fil-livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014, inklużi 
d-drittijiet għall-pagament allokati mir-
riżerva nazzjonali jew reġjonali 
f'konformità mal-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 1026
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
imsemmija f'applikazzjoni fil-livell
nazzjonali jew reġjonali, inklużi drittijiet 
għall-pagament minn riżervi nazzjonali 
jew reġjonali skont l-Artikolu 23. L-għadd 
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ta' drittijiet għall-pagament għandu jkun 
stabbilit f'ettari.

Or. lv

Emenda 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur medju
tal-unità tad-drittijiet għall-pagament 
għandu jkun ikkalkulat billi l-limitu 
massimu nazzjonali jew reġjonali jkun 
diviż skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari msemmi 
fl-Artikolu 23(1), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament attivati skont l-
Artikolu 25(1).

Or. en

Emenda 1028
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur medju
tal-unità tad-drittijiet għall-pagament 
għandu jkun ikkalkulat billi l-limitu 
massimu nazzjonali jew reġjonali jkun 
diviż skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari msemmi 
fl-Artikolu 23(1), bil-għadd ta’ drittijiet 
għall-pagament attivati skont l-
Artikolu 25(1).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-baġit disponibbli għall-pagament bażiku għandu jitħallas bis-sħiħ kull sena biex jiġi evitat 
li jkun fadal fondi li ma jintużawx.

Emenda 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014, u 
attivati fis-sena kkonċernata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jiġu ottimizzati l-ammont ta' riżorsi mhux imħallsa u l-użu tal-fondi, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu jiġi kkalkulat kull sena, billi l-limitu massimu jiġi 
diviż bl-għadd ta' drittijiet għall-pagament attivati dik is-sena.

Emenda 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
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Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014, u 
attivati fis-sena kkonċernata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jiġu ottimizzati l-ammont ta' riżorsi mhux imħallsa u l-użu tal-fondi, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu jiġi kkalkulat kull sena, billi l-limitu massimu jiġi 
diviż bl-għadd ta' drittijiet għall-pagament attivati dik is-sena. Dan se jipprevjeni kwalunkwe 
telf ta' riżorsi bħala riżultat ta' tnaqqis possibbli fl-ettari totali attivati wara l-ewwel sena.

Emenda 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014, u 
attivati fis-sena kkonċernata.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-unità tad-drittijiet għall-pagament għandu jiġi kkalkulat kull sena, billi l-limitu 
massimu jiġi diviż bl-għadd ta' drittijiet għall-pagament attivati dik is-sena, u b'hekk jiġi 
evitat tnaqqis fl-ettari attivati fis-snin sussegwenti, li jwassal għal telf ta' riżorsi.
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Emenda 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 
skont l-Artikolu 21(2) għall-2014.

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1) –
ladarba jiġi determinat l-ammont ta' 
drittijiet allokati lil bdiewa mingħajr ettari 
eliġibbli skont il-paragrafu l-ġdid 
introdott bl-emenda Nru 12 –  bil-għadd 
ta’ drittijiet għall-pagament allokati f’livell 
nazzjonali jew reġjonali skont l-
Artikolu 21(2) għall-2014.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għandhom jingħataw għal ċerti tipi ta' biedja li ma jistgħux jiġu identifikati bl-
użu ta' mudelli bbażati fuq l-ettari, iżda li huma assolutament meħtieġa u kumplimentari 
f'termini tal-bosta mudelli ta' produzzjoni.

Emenda 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament għandu 
jkun ikkalkulat billi l-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali jkun diviż skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1), 
bil-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati f’livell nazzjonali jew reġjonali 

1. Għall kull sena rilevanti, il-valur tal-
unità tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, għandu jkun ikkalkulat 
billi l-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali jkun diviż skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1), bil-għadd ta’ 
drittijiet għall-pagament allokati f’livell 
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skont l-Artikolu 21(2) għall-2014. nazzjonali jew reġjonali skont l-
Artikolu 21(2) għall-2014.

Or. pt

Emenda 1034
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 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri l-ġodda jistgħu, skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, 
jiddeterminaw, fil-limitu massimu 
reġjonali stabbilit taħt l-Artikolu 20 jew 
parti minnu, valuri differenti għal kull 
unità ta' drittijiet għall-pagament li 
għandhom jiġu allokati lill-bdiewa 
msemmija fl-Artikolu 18:
(a) għal art li taqa' taħt l-uċuħ li jinħartu 
fid-data stabbilita għall-applikazzjonijiet 
għal għajnuna għall-2011 u/jew
(b) għal art li taqa' taħt l-art bil-ħaxix 
għall-mergħa fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għal għajnuna għall-
2011 u/jew
(c) għal art li taqa' taħt uċuħ tar-raba' 
permanenti fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għal għajnuna għall-
2011.

Or. it

Emenda 1035
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri l-ġodda jistgħu, skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, 
jiddeterminaw, fil-limitu massimu 
reġjonali stabbilit taħt l-Artikolu 20 jew 
parti minnu, valuri differenti għal kull 
unità ta' drittijiet għall-pagament li 
għandhom jiġu allokati lill-bdiewa 
msemmija fl-Artikolu 18:
(a) għal ettari li jaqgħu taħt l-uċuħ li 
jinħartu fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għal għajnuna għall-
2011 u/jew
(b) għal ettari li jaqgħu taħt l-art bil-ħaxix 
għall-mergħa fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għal għajnuna għall-
2011 u/jew
(c) għal ettari li jaqgħu taħt uċuħ tar-
raba' permanenti fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għal għajnuna għall-
2011.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-appoġġ finanzjarju jiġi mmirat aħjar, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu drittijiet 
għall-pagament abbażi ta' żoni agrikoli identifikati fl-2011 bħala li jaqgħu taħt l-ettari bil-
ħaxix għall-mergħa permanenti u/jew l-uċuħ tar-raba' permanenti u/jew uċuħ tar-raba' li 
jinħartu. Din l-għażla hija prevista mill-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 93/2009 u 
tqieset bħala kompatibbli mal-WTO.

Emenda 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri, bi qbil ma' kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji u fil-
limiti massimi kollha jew parzjali 
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nazzjonali jew reġjonali stabbiliti skont -l-
Artikolu 19 jew 20, jistgħu jistabbilixxu 
valuri tal-unità differenti għad-drittijiet 
għall-pagament:
a) għal kull ettaru ta' uċuħ tar-raba' li 
jinħarat, jew;
b) għal kull ettaru ta' uċuħ tar-raba' 
permanenti u ettari oħra eliġibbli użati 
b'mod simili, jew;
c) għal kull ettaru bil-ħaxix għall-mergħa 
permanenti u ettari oħra eliġibbli użati 
b'mod simili.
L-Istati Membri li jagħżlu li jimplimentaw 
dan il-mudell għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2013.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Meta jkun qed jiġi determinat il-valur ta' drittijiet għall-pagament bażiku, hekk kif jiġri fil-
mudell reġjonali attwali tal-iskema għall-pagamenti speċjali, għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lill-għoti ta' valur li jvarja skont l-użu tar-raba', billi ssir distinzjoni bejn l-uċuħ 
tar-raba' li jinħartu u l-uċu bil-ħaxix għall-mergħa permanenti. Nemmnu li għandha wkoll 
issir distinzjoni għall-uċuħ tar-raba' permanenti.

Emenda 1037
Milan Zver

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jiġi applikat il-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu, f'konformità ma' 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, 
jiddeterminaw, skont il-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali stabbilit taħt l-
Artikolu 19 jew 20 jew parti minnu, valuri 
differenti għal kull unità ta' drittijiet għal 
pagament li ser jiġu allokati lill-bdiewa 
msemmija fl-Artikolu 19 jew 20:
(a) għal ettari ta' artijiet erbaċei fid-data 
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stabbilita għall-applikazzjonijiet għall-
għajnuna għall-erja għall-2014 u 
kwalunkwe ettaru ieħor eliġibbli; jew
(b) għal ettari bil-ħxejjex għall-mergħa 
permanenti fid-data stabbilita għall-
applikazzjonijiet għall-għajnuna fl-erja 
għall-2014 u kwalunkwe ettaru ieħor 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 1038
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri, fejn xieraq u bi qbil 
ma' kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, għandhom l-għażla li 
japplikaw kriterji differenzjali, bħall-użu 
estensiv jew intensiv tar-raba', meta 
jistabbilixxu d-drittijiet għall-pagament 
allokati fil-livell nazzjonali jew reġjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala kwistjoni ta' prinċipju għandu jkun possibbli li wieħed jagħmel distinzjoni bejn it-tipi 
ta' raba' b'livelli differenti ta' profittabilità (raba' li tinħarat u artijiet erbaċei użati b'mod 
intensiv meta mqabbla artijiet erbaċei b'użu estensiv) u li jagħtu livelli differenti ta' 
pagamenti.

Emenda 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jiġi determinat il-valur tad-
drittijiet imsemmija fis-subparagrafu 
preċedenti, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu valuri tal-unità differenti 
għad-drittijiet għall-pagament li 
għandhom jiġu allokati lil bdiewa fir-
rigward tal-ettari li jaqgħu taħt uċuħ tar-
raba' għall-foraġġ, uċuħ tar-raba' 
permanenti u tal-mixtla, uċuħ tar-raba' li 
jinħartu u żoni tar-ross u kwalunkwe 
żona eliġibbli fid-data tat-tressiq tal-
applikazzjonijiet fl-ewwel sena ta' 
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Or. it

Emenda 1040
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ammont ta' pagamenti diretti għall-
bdiewa li l-attività agrikola tagħhom hija 
koperta mill-inċiżi 2 u 3 tal-Artikolu 
4(1)(c) se jiġi kkalkulat bħala kwart tal-
ammont medju ta' pagamenti diretti

Or. en

Emenda 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l- imħassar
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iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità 
tad-drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità 
tad-drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

imħassar

Or. en

Emenda 1043
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l- 2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
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iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 bi qbil mal-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali stabbilit skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal kull ettaru jrid ikompli jitħalla f'idejn l-Istati Membri, li b'hekk jiġu riflessi d-
differenzi fit-tipi individwali tal-biedja.

Emenda 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 5 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1). L-Istati 
Membri jistgħu jeliminaw b'mod gradwali 
l-pagamenti bbażati fuq drittijiet speċjali 
tal-bdiewa kkonċernati fl-2013.

Or. en
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Emenda 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament, inkluż drittijiet 
speċjali, previsti fil-paragrafu 1 għal 
ammont li jkun jikkorrispondi sa mhux 
anqas minn 10 % mil-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali stabbilit skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament, inkluż drittijiet 
speċjali, previsti fil-paragrafu 1 għal 
ammont li jkun jikkorrispondi sa mhux 
anqas minn 10 % mil-limitu massimu 
nazzjonali jew reġjonali stabbilit skont l-
Artikoli 19 jew 20, wara applikazzjoni tat-
tnaqqis lineari msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. pt
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Emenda 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit perjodu tranżitorju li jkun twil biżżejjed biex jiżgura li t-tranżizzjoni 
mis-sistema l-qadima ta' referenzi storiċi għall-iskema l-ġdida ta' pagamenti ma toħloqx 
possibilitajiet ta' tgħawiġ kbir bejn is-setturi ta' biedja differenti.

Emenda 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1(a) għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 



AM\907854MT.doc PE492.793v01-0062/171 AM\

MT

20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tqassim mill-ġdid tal-fondi jinvolvi mudell ġdid għall-għajnuna; dan jista' jkollu impatt kbir 
fuq il-persuni u s-setturi li jirċievu l-għajnuna u jista' jwassal għal tgħawiġ li jkollu jiġi 
indirizzat b'reqqa u attenzjoni. Għandu għalhekk jiġi stabbilit l-itwal perjodu ta' żmien 
possibbli, u l-istrumenti li għandhom jitqiesu għall-perjodu tranżitorju għandhom jippermettu 
ammont massimu ta' flessibilità.

Emenda 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Element importanti tat-tranżizzjoni huwa li l-Istati Membri jkollhom il-flessibilità li jadattaw 
il-pass tal-bidla għaċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom. Meta wieħed iqis li l-komponent 
agrikolu diġà għandu effett ta' tnaqqis fuq il-pagamenti, il-proposta mill-Kummissjoni f'dan 
il-paragrafu hija għolja wisq.

Emenda 1050
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Twaqqif tal-itwal perjodu ta' żmien possibbli u l-kunsiderazzjoni tal-istrumenti li jippermettu 
l-ikbar flessibilità fil-perjodu tranżitorju. Il-valur inizjali għal kull unità tad-drittijiet għall-
pagament bażiku għandu għalhekk jiġi kkalkulat abbażi ta' 90% tal-ammont tal-appoġġ 
individwali skont il-mudell il-qadim, u billi jintuża biss 10% tal-limitu massimu baġitarju 
għall-iskema ta' pagament bażiku.

Emenda 1051
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
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msemmi fl-Artikolu 23(1). msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qtugħ b'40% tal-valur tad-drittijiet għall-pagament abbażi tar-referenzi storiċi jkollu effett 
drammatiku fuq id-dħul finanzjarju ta' bosta bdiewa. Meta dan jiżdied mat-30% għat-titjib 
ekoloġiku, it-tnaqqis b'40% tal-valur tad-drittijiet għall-pagament jirriżulta fit-tnaqqis b'58% 
tal-bażi li fuqha jiġu kkalkulati d-drittijiet għall-pagament.

Emenda 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. it

Emenda 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
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jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 10 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tranżizzjoni għandha għalhekk tkun iktar gradwali, meta jitqies li l-komponent ta' titjib 
ekoloġiku juża rata fissa għall-pagamenti ta' għajnuna. Il-valur inizjali għal kull unità tad-
drittijiet għall-pagament bażiku għandu għalhekk jiġi kkalkulat abbażi ta' 90% tal-ammont 
tal-appoġġ individwali skont il-mudell il-qadim, u billi jintuża biss 10% tal-limitu massimu 
baġitarju għall-iskema ta' pagament bażiku.

Emenda 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 15 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1055
Diane Dodds
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 15 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità
tad-drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li t-
tnaqqis fl-appoġġ irċevut minn bidwi 
m'għandux jaqbeż livell partikolari, 
stabbilit għal 20%, matul il-perjodu 2014-
2020, mingħajr preġudizzju għall-bejgħ u 
x-xiri magħmul mill-bidwi matul dak il-
perjodu. Dan it-tnaqqis fl-appoġġ għandu 
jiġi kkalkulat billi jitqabblu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament uniku kollha li 
jkollu l-bidwi fil-31 ta' Diċembru 2013 –
jew fejn xieraq l-appoġġ irċevut minn dak 
il-bidwi għas-sena finanzjarja 2013 taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja kif 
imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 
73/2009 – mal-valur tad-drittijiet għall-
pagament mogħtija lil dak il-bidwi fil-31 
ta' Diċembru 2020, flimkien ma' ammont
ikkalkulat bi qbil mat-Titolu III, Kapitolu 
2, kemm jekk il-bidwi jissodisfa l-
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kundizzjonijiet ta' eliġibilità kif ukoll jekk 
le.

Or. fr

Emenda 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità 
tad-drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
valur tal-unità għad-drittijiet għall-
pagament abbażi ta' kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji.  B'mod partikolari 
jistgħu jżidu l-valur tad-drittijiet għall-
ewwel pagament mogħtija jew japplikaw 
valuri differenti ta' drittijiet għall-
pagament għall-uċuħ tar-raba' li jinħartu, 
l-uċuħ erbaċei permanenti u l-uċuħ tar-
raba' permanenti.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li t-
tnaqqis fl-appoġġ irċevut minn bidwi 
m'għandux jaqbeż livell partikolari, 
stabbilit għal minimu ta' 20%, matul il-
perjodu futur, mingħajr preġudizzju 
għall-bejgħ u x-xiri magħmul mill-bidwi 
matul dak il-perjodu. Dan it-tnaqqis fl-
appoġġ għandu jiġi kkalkulat billi 
jitqabblu l-valur tad-drittijiet għall-
pagament uniku kollha li jkollu l-bidwi 
fil-31 ta' Diċembru 2013 – jew fejn xieraq 
l-appoġġ irċevut minn dak il-bidwi għas-
sena finanzjarja 2013 taħt l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009 – mal-
valur tad-drittijiet għall-pagament 
mogħtija lil dak il-bidwi fil-31 ta' 
Diċembru 2020, flimkien ma' ammont 
ikkalkulat bi qbil mat-Titolu III, Kapitolu 
2, kemm jekk il-bidwi jissodisfa l-
kundizzjonijiet ta' eliġibilità kif ukoll jekk 
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le.

Or. fr

Emenda 1058
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 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 20 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. it

Emenda 1059
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 20 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
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reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1). 

reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. lv

Emenda 1060
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 20 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. es

Emenda 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 30 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
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reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. it

Emenda 1062
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
kalkolu tal-valur tal-unità tad-drittijiet 
għall-pagament previsti fil-paragrafu 1 
għal ammont li jkun jikkorrispondi sa 
mhux anqas minn 40 % mil-limitu 
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari msemmi 
fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
kalkolu tal-valur tal-unità tad-drittijiet 
għall-pagament previsti fil-paragrafu 1 
għal ammont li jkun jikkorrispondi sa 
mhux anqas minn 40 % mil-limitu 
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari msemmi 
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reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1064
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 % 
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-
kalkolu tal-valur tal-unità tad-drittijiet 
għall-pagament previsti fil-paragrafu 1 
għal ammont li jkun jikkorrispondi sa 
mhux anqas minn 40 % mil-limitu 
massimu nazzjonali jew reġjonali stabbilit 
skont l-Artikoli 19 jew 20, wara 
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari msemmi
fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1065
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'deroga għall-Paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu, l-Istati Membri jew ir-reġjuni, 
wara li jistabbilixxu reġistru fiss tal-uċuħ 
kollha tar-raba' eliġibbli għall-pagamenti 
diretti, iddikjarati b'dan il-mod 
f'applikazzjonijiet li jkunu saru skont l-
Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) Nru 
XXX (HZ) għas-sena 2014 (minn hawn 'l 
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isfel imsejħa 'ettari eliġibbli'), jistgħu 
inaqqsu kull sena l-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament, sabiex il-valuri 
tad-drittijiet kollha isir ta' żero fis-sena 
msemmija fil-Paragrafu 5 ta' dan l-
Artikolu. Meta tiġi implimentata din id-
deroga, l-Istati Membri jew ir-reġjuni 
għandhom jagħmlu pagamenti 
addizzjonali lill-bdiewa, li jikkorrispondu 
għall-erja ta' ettari eliġibbli iddikjarata, 
multiplikata bil-limiti massimi nazzjonali 
jew reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 19 
jew 20, wara li jiġi applikat tnaqqis lineari 
previst fl-Artikolu 23(1), diviż bl-għadd ta' 
ettari eliġibbli fl-Istat Membru jew reġjun.

Or. en

Emenda 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-
valur tal-unità nazzjonali jew reġjonali ta’ 
kull wieħed mid-drittijiet għall-pagament 
tal-bidwi konċernat għandu jiżdied 
b’sehem tad-differenza bejn il-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament skont l-

imħassar
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iskema ta’ pagament bażiku kkalkulat 
skont il-paragrafu 2 u l-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament, inklużi drittijiet 
speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009.
Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru 
jista’ jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1) 
u 68(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.
Għall-fini tal-ewwel subparagrafu, bidwi 
jitqies li jkollu drittijiet għall-pagament 
fil-31 ta’ Diċembru 2013 fejn id-drittijiet 
għall-pagament ikunu ġew allokati jew 
ittrasferiti definittivament sa dik id-data.

Or. en

Emenda 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 

imħassar
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pagament uniku skont ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-
valur tal-unità nazzjonali jew reġjonali ta’ 
kull wieħed mid-drittijiet għall-pagament 
tal-bidwi konċernat għandu jiżdied 
b’sehem tad-differenza bejn il-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kkalkulat 
skont il-paragrafu 2 u l-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament, inklużi drittijiet 
speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009.
Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru 
jista’ jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1) 
u 68(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.
Għall-fini tal-ewwel subparagrafu, bidwi 
jitqies li jkollu drittijiet għall-pagament 
fil-31 ta’ Diċembru 2013 fejn id-drittijiet 
għall-pagament ikunu ġew allokati jew 
ittrasferiti definittivament sa dik id-data.

Or. en

Emenda 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-

imħassar
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valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-
valur tal-unità nazzjonali jew reġjonali ta’ 
kull wieħed mid-drittijiet għall-pagament 
tal-bidwi konċernat għandu jiżdied 
b’sehem tad-differenza bejn il-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kkalkulat 
skont il-paragrafu 2 u l-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament, inklużi drittijiet 
speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament
(KE) Nru 73/2009.

Or. en

Emenda 1069
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
jistgħu jużaw il-parti tal-limitu massimu li 
tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ dak il-
paragrafu biex iżidu l-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’każijiet fejn il-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament miżmum minn 
bidwi skont l-iskema ta’ pagament bażiku 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 ikun anqas 
mill-valur totali tad-drittijiet għall-
pagament, inklużi drittijiet speċjali, li l-
bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013, skont 
l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Għal dan 
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Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013 
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

il-għan, il-valur tal-unità nazzjonali jew 
reġjonali ta’ kull wieħed mid-drittijiet 
għall-pagament tal-bidwi konċernat jista'
jiżdied b’sehem tad-differenza bejn il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kkalkulat 
skont il-paragrafu 2 u l-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament, inklużi drittijiet 
speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal kull ettaru jrid ikompli jitħalla f'idejn l-Istati Membri, li b'hekk jiġu riflessi d-
differenzi fit-tipi individwali tal-biedja.

Emenda 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi
drittijiet speċjali, li l-bidwi attiva fl-2013, 
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Għal dan 
il-għan, il-valur tal-unità nazzjonali jew 
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unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

reġjonali ta’ kull wieħed mid-drittijiet 
għall-pagament tal-bidwi konċernat għandu 
jiżdied b’sehem tad-differenza bejn il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kkalkulat 
skont il-paragrafu 2 u l-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament, inklużi drittijiet 
speċjali, li l-bidwi attiva fl-2013 skont l-
iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

Or. it

Emenda 1071
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi talab li jiġu 
attivati fl-2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi attiva fl-2013 skont l-iskema ta’ 
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skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konverġenza trid tiġi applikata għall-bidwi li attiva d-drittijiet fl-2013. Jaf ikun hemm 
differenza bejn il-bidwi li attiva d-drittijiet fl-2013 u l-bdiewa li jkollhom dawn id-drittijiet fil-
31 ta' Diċembru 2013.

Emenda 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013 
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku eżistenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Għal dan 
il-għan, il-valur tal-unità nazzjonali jew 
reġjonali ta’ kull wieħed mid-drittijiet 
għall-pagament tal-bidwi konċernat għandu 
jiżdied b’sehem tad-differenza bejn il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema l-ġdida ta’ pagament uniku 
kkalkulat skont il-paragrafu 2 u l-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku eżistenti skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.
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Or. en

Emenda 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013 
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009.

3. L-Istati Membri li jagħmlu użu mill-
possibbiltà pprovduta fil-paragrafu 2 
għandhom jużaw il-parti tal-limitu 
massimu li tibqa’ wara l-applikazzjoni ta’ 
dak il-paragrafu biex iżidu l-valur tad-
drittijiet għall-pagament f’każijiet fejn il-
valur totali tad-drittijiet għall-pagament 
miżmum minn bidwi skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 ikun anqas mill-valur totali 
tad-drittijiet għall-pagament, inklużi 
drittijiet speċjali, li l-bidwi kellu fil-
31 ta’ Diċembru 2013, skont l-iskema ta’ 
pagament uniku skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009. Għal dan il-għan, il-valur tal-
unità nazzjonali jew reġjonali ta’ kull 
wieħed mid-drittijiet għall-pagament tal-
bidwi konċernat għandu jiżdied b’sehem 
tad-differenza bejn il-valur totali tad-
drittijiet għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku kkalkulat skont il-
paragrafu 2 u l-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagament, inklużi drittijiet speċjali, li 
l-bidwi kellu fil-31 ta’ Diċembru 2013 
skont l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Dan 
għandu japplika wkoll għall-bdiewa ż-
żgħar għax huma jiġġeneraw benefiċċji 
ambjentali.

Or. ro

Emenda 1074
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, fil-
livell reġjonali jekk ikun xieraq, dwar il-
modifiki annwali li se jsiru lid-drittijiet.

Or. en

Emenda 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, fil-
livell reġjonali jekk ikun xieraq, dwar il-
modifiki annwali li se jsiru lid-drittijiet.

Or. en

Emenda 1076
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżidu l-limitu 
massimi nazzjonali msemmi fl-Artikolu 
33(1) sabiex jagħtu prijorità lil 
benefiċjarji magħżula fil-livell nazzjonali, 
fil-qafas tad-definizzjoni ta’ bdiewa attivi, 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. Dik id-deċiżjoni għandha 
tiġi notifikata lill-Kummissjoni qabel l-1 
ta' Awwissu 2013.
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Or. it

Emenda 1077
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru 
jista’ jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1) 
u 68(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.

imħassar

Or. en

Emenda 1078
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru jista’ 
jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1) 
u 68(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.

Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru jista’ 
jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1),
68(1)(b) u fis-sena kalendarja 2010 skont 
l-Artikolu 132, tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.

Or. en
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Emenda 1079
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru jista’ 
jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1) 
u 68(1)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.

Għall-kalkolu taż-żieda, Stat Membru jista’ 
jqis ukoll l-appoġġ mogħti fis-sena 
kalendarja 2013 skont l-Artikoli 52, 53(1),
68(1)(b) u fis-sena kalendarja 2010 skont 
l-Artikolu 132, tar-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru ma jkunx iddeċieda li japplika l-
appoġġ akkoppjat volontarju skont it-
Titolu IV ta’ dan ir-Regolament għas-
setturi rilevanti.

Or. en

Emenda 1080
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-ewwel subparagrafu, bidwi 
jitqies li jkollu drittijiet għall-pagament 
fil-31 ta’ Diċembru 2013 fejn id-drittijiet 
għall-pagament ikunu ġew allokati jew 
ittrasferiti definittivament sa dik id-data.

imħassar

Or. en

Emenda 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)



AM\907854MT.doc PE492.793v01-0083/171 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu tal-valur tad-drittijiet, l-
Istati Membri li applikaw l-Iskema ta’ 
Pagament Uniku skont l-Erja meta 
kkalkulaw iż-żieda msemmija fil-
paragrafu (3) jistgħu jqisu l-valur totali 
tas-SPUE, il-pagamenti separati (2011) 
jew (2012) jew (2013), l-appoġġ speċifiku 
skont l-Artikoli 68(1b) u/jew 68(1)(c) 
mogħti lill-bdiewa tagħhom fl-(2012) jew 
(2013) u l-pagamenti diretti nazzjonali 
kumplimentarji (2010) jew (2013), jew 
jistgħu jiddeterminaw valuri differenti 
għal kull unità tad-drittijiet għall-
pagamenti għal ettari ta' raba', bwar u 
bwar estensivi.

Or. en

Emenda 1082
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu tal-valur tad-drittijiet, l-
Istati Membri li applikaw l-Iskema ta’ 
Pagament Uniku skont l-Erja meta 
kkalkulaw iż-żieda msemmija fil-
paragrafu (3) jistgħu jqisu l-valur totali 
tas-SPUE, il-pagamenti separati (2011) 
jew (2012) jew (2013), l-appoġġ speċifiku 
skont l-Artikoli 68(1b) u/jew 68(1)(c) 
mogħti lill-bdiewa tagħhom fl-(2012) jew 
(2013) u l-pagamenti diretti nazzjonali 
kumplimentarji (2010) jew (2013), jew 
jistgħu jiddeterminaw valuri differenti 
għal kull unità tad-drittijiet għall-
pagamenti għal ettari ta' raba', bwar u 
bwar estensivi.

Or. en
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Emenda 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu tal-valur tad-drittijiet, l-
Istati Membri li applikaw l-Iskema ta’ 
Pagament Uniku skont l-Erja meta 
kkalkulaw iż-żieda msemmija fil-
paragrafu (3) jistgħu jqisu l-valur totali 
għal kull ettaru tas-SPUE, il-pagamenti 
separati, l-appoġġ speċifiku skont l-
Artikolu 68(1)(c) mogħti lill-bdiewa 
tagħhom fl-(2012) jew (2013) u l-
pagamenti diretti nazzjonali 
kumplimentarji (2010) jew (2013).

Or. en

Emenda 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Stati Membri li jkunu użaw l-iskema 
ta’ pagament uniku skont l-erja, u li 
jagħmlu użu mill-possibbiltà prevista fil-
paragrafu 2 għandhom jużaw il-parti tal-
limitu li tibqa' wara l-applikazzjoni ta' 
dak il-paragrafu biex jiżdied, fuq il-bażi 
ta' kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji, 
il-valur tad-drittijiet għall-pagamenti 
allokati lill-bdiewa li rċevew fl-2012 il-
pagamenti diretti nazzjonali 
kumplimentarji jew pagamenti separati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Stati Membri li japplikaw is-SPUE għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jagħmlu distinzjoni 
fil-valur tal-pagamenti fost il-bdiewa, simili għal Stati Membri b'SPS storiċi.

Emenda 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. B'mod kuntrarju għall-Artikolu 
22(3), l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jaġġustaw il-kalkolu msemmi fl-Artikolu 
22(3) mingħajr ma jqisu d-drittijiet 
speċjali li kellu l-bidwi fil-31 ta' Diċembru 
2013. L-Istati Membri li jagħmlu użu 
mill-Artikolu 22(3a) jistgħu iżidu wkoll il-
valur tal-unità tad-drittijiet għall-
pagamenti tal-bdiewa li attivaw xi drittijiet 
speċjali fl-2013. Iż-żieda tista' tammonta 
għal mhux aktar mill-ammont li 
jikkorrispondi mal-pagament bażiku li 
jirċievi l-bidwi fuq il-bażi tad-drittijiet 
speċjali għall-pagamenti fl-2013. Il-
Kummissjoni għandha, permezz ta' atti 
implimentattivi, tadotta regoli dwar l-
ammont tal-massimu disponibbli wara li 
jiġi applikat l-Artikolu 22(2) jekk Stat 
Membru japplika kemm l-Artikolu 22(3) 
kif ukoll l-Artikolu 22(3a), l-ammont taż-
żieda tal-valur tal-unità tad-dritt għall-
pagamenti, it-trasferimenti u l-attivitajiet 
minimi meħtieġa li l-bidwi jrid jirrispetta 
sabiex jirċievi l-valur miżjud tad-dritt 
għall-pagament skont l-Artikolu 22(3a) 
preżenti. L-Artikoli 22(5) u 22(6) 
għandhom japplikaw mutatis mutandis 
għall-Artikolu 22(3a).

Or. en
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Emenda 1086
Milan Zver

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jista' jvarja skont l-użu tal-art;

Or. sl

Emenda 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Istati Membri li, f'konformità mal-
Artikoli 18 (1) u 18 (2), jiddeċiedu li 
jżommu d-drittijiet eżistenti tagħhom 
għall-pagament jistgħu jiddeċiedu li 
jikkalkulaw il-valur tad-drittijiet għall-
pagament li jkollu bidwi bħala valur 
uniformi għal kull dritt għall-pagament 
jew billi jaġġustaw il-valur tad-drittijiet 
eżistenti għall-pagament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dawk l-Istati Membri li joperaw mudell reġjonali u jiddeċiedu jżommu d-drittijiet eżistenti 
tagħhom għall-pagamenti għandu jkun hemm ukoll il-possibbiltà li jmorru għal rata fissa 
skont id-deċiżjonijiet aktar bikrija tagħhom.

Emenda 1088
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ 
talba 2019, id-drittijiet kollha għall-
pagament fi Stat Membru jew, fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20, f’reġjun,
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi.

5. Il-livell ta' appoġġ dirett għal kull 
ettaru fi Stat Membru għandu
progressivament jikkonverġi billi jintuża 
l-istess mekkaniżmu bħal dak applikat 
għall-konverġenza fost l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jibbenefikaw minn perjodu itwal ta' adattament.

Emenda 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, jista' jkollhom valur 
ta’ unità uniformi.

Or. en

Emenda 1090
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, jista' jkollhom valur 
ta’ unità uniformi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal kull ettaru jrid ikompli jitħalla f'idejn l-Istati Membri, li b'hekk jiġu riflessi d-
differenzi fit-tipi individwali tal-biedja.

Emenda 1091
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’
talba 2019, id-drittijiet kollha għall-
pagament fi Stat Membru jew, fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20, f’reġjun,
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi.

5. Mis-sena ta’ talba determinata mill-
Istat Membru u miftiehma mal-
Kummissjoni, id-drittijiet kollha għall-
pagament fi Stat Membru jew, fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20, f’reġjun,
għandhom ikunu ġew aġġustati favur
valur ta’ unità aktar uniformi; billi jitqies 
l-impatt ta' kull Stat Membru u l-bżonn li 
jiġi evitat it-tfixkil estrem tal-kapaċità 
produttiva tal-agrikoltura fl-Istat 
Membru. 

Or. en

Emenda 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2021, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun għandu:

a) ikollhom valur tal-unità uniformi skont 
l-Artikolu 22(1)
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b) ikollhom valur tal-unità li jiddevja mill-
valur tal-unità medja b'persentaġġ 
massimu ta' 50%.

Or. en

Emenda 1093
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2021, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom jew
valur ta’ unità uniformi msemmija fl-
Artikolu 22(1) jew valur li jiddevja 
b'persentaġġ speċifiku mill-valur medju 
msemmi fl-Artikolu 22(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu permessi ċertu marġini meta jiddeterminaw il-pass u l-punt 
ta' tmiem tar-riforma. Din l-emenda tfittex li tapplika għall-pagamenti diretti l-metodu 
"tunnel" użat għall-konverġenza bejn l-Istati Membri.

Emenda 1094
Milan Zver

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2021, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi. Mingħajr ħsara 
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għall-paragrafu preċedenti fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 22(1) 
subparagrafu 2, id-drittijiet għall-
pagamenti kollha fi Stat Membru jew 
reġjun għandu jkollhom valuri tal-unità 
uniformi għar-raba', il-bwar u l-bwar 
permanenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom iżommu l-possibbiltà li jkollhom pagamenti differenti għal kull 
ettaru ta' raba' u bwar permanenti kif inhu l-każ għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 
73/2009 fl-Artikolu 19.

Emenda 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2021, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. en

Emenda 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2021, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
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valur ta’ unità uniformi. valur ta’ unità uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Element importanti biex it-tranżizzjoni lejn mudell reġjonali tkun ta' suċċess huwa li 
jippermetti biżżejjed ħin għall-bdiewa biex jadattaw il-mudelli tan-negożju tagħhom u l-
attivitajiet tagħhom għas-sitwazzjoni l-ġdida fir-rigward tad-drittijiet għall-pagamenti 
tagħhom, speċjalment fil-każijiet fejn ikun hemm distribuzzjoni mill-ġdid sinifikanti fis-setturi 
u l-mudelli ta' produzzjoni. Il-perjodu ta' ħames snin propost mill-Kummissjoni, ibbażat fuq l-
esperjenza mill-Istati Membri fejn il-bidla saret diġà, mhuwiex twil biżżejjed 

Emenda 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. L-Istati Membri għandhom jispiċċaw il-
proċess tal-konverġenza tad-drittijiet 
għall-pagamenti sa mhux aktar tard mis-
sena ta' talba 2022.

Or. it

Emenda 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2023, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandhom ikunu 
ġew aġġustati għal valur minimu li jitla' 
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għal 90% tal-valur medju tad-drittijiet 
f'dan l-istat Membru jew reġjun.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' konverġenza interna bejn il-benefiċjarji tal-għajnuna jrid ikun aktar limitat u 
gradwali. L-iskadenza għall-konverġenza għandha għalhekk tkun estiża sabiex l-Istati 
Membri jew ir-reġjuni ma jkollhomx japplikaw rata fissa reġjonali sal-2019, imma minflok 
ikunu obbligati li jilħqu l-mira ta' konverġenza minima.

Emenda 1099
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ 
talba 2019, id-drittijiet kollha għall-
pagament fi Stat Membru jew, fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20, f’reġjun, 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi.

5. Id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni fl-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi fi żmien 10 snin 
mis-sena ta' implimentazzjoni t' dan ir-
regolament.

Or. en

Emenda 1100
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2024, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. bg
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Emenda 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2024, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi provdut perjodu tranżitorju ta' għaxar snin għall-pagament b'rata fissa.

Emenda 1102
Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2024, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. en

Emenda 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2028, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. pt

Emenda 1104
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun: (a) għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi; jew (b) 
m'għandux ikun aktar minn 40% taħt il-
valur tal-unità medju, u għal dawk li d-
drittijiet tagħhom jinsabu madwar 45% 
taħt il-valur tal-unità medju nnifsu, 
għandu jkun hemm żidiet progressivi lejn 
il-valur tal-unità medju.

Or. en

Emenda 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
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Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Artikolu 20, f’reġjun:

(a) għandu jkollhom valur ta’ unità 
uniformi;

jew
(b) jistgħu jiddevjaw mill-valur ta’ unità 
medju b’massimu ta’ 40%.

Or. it

Emenda 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun:

(a) għandu jkollhom valur ta’ unità 
uniformi; jew
(b) jistgħu jiddevjaw mill-valur ta’ unità 
medju b’massimu ta’ 35%.

Or. fr

Emenda 1107
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun: (a) għandu jkollhom 
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valur ta’ unità uniformi. valur ta’ unità uniformi; jew (b) 
m'għandhomx ikunu aktar minn 30% taħt 
il-valur tal-unità medja.

Or. en

Emenda 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandhom jersqu 
lejn valur ta' unità uniformi, b'disparità 
tollerata massima ta' żewġ terzi tal-valur 
medju fl-Istat Membru jew reġjun.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Emenda 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 



AM\907854MT.doc PE492.793v01-0097/171 AM\

MT

id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom
valur ta’ unità uniformi.

id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandhom ikunu 
ġew aġġustati għal valur minimu li sa 
25% tal-valur medju tad-drittijiet f'dan l-
Istat Membru jew reġjun.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' konverġenza interna bejn il-benefiċjarji tal-għajnuna għandu jirrifletti aħjar il-
livell propost ta' konverġenza bejn il-pajjiżi u, bħala tali, irid ikun aktar limitat u gradwali. L-
Istati Membri, għalhekk, m'għandux ikollhom japplikaw rata fissa reġjonali sal-2019, imma 
minflok ikunu obbligati jilħqu l-livell minimu ta' konverġenza mwaqqaf bħala "mira" għal 
dawn ir-raġunijiet, huma għandhom jingħataw il-flessibbiltà neċessarja biex jagħmlu użu 
mill-istrumenti li jidhrilhom li jkunu tajbin.

Emenda 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandhom ikunu 
ġew aġġustati għal valur minimu sa 
persentaġġ tal-valur medju tad-drittijiet 
f'dan l-Istat Membru jew reġjun li jrid jiġi 
definit mill-Istat Membru.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' konverġenza interna bejn il-benefiċjarji jrid ikun aktar limitat u gradwali. L-
Istati Membri, għalhekk, m'għandux ikollhom japplikaw rata fissa għal kull reġjun jew Stat 
Membru sal-2019, imma minflok ikunu obbligati jilħqu l-"mira" minima ta' konverġenza.
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Emenda 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena ta’ 
talba 2019 tal-perspettiva finanzjarja, id-
drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

Or. en

Emenda 1112
George Lyon, Phil Bennion

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Meta japplikaw il-Paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jiżguraw li, fejn id-drittijiet għall-
pagamenti fil-livell ta’ azjenda agrikola 
jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk id-drittijiet 
attivat fl-aħħar tal-perjodu ta' tranżizzjoni 
ma jkunx aktar minn 70% taħt dak tal-
2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jipprovdi alternattiva għall-Emenda 56 tar-Rapporteur. Dan it-tip ta' mekkaniżmu 
korrettiv għandu jkun biss permess fl-Istati Membri, għad-diskrezjoni tagħhom, biex jevitaw 
effett redistributtiv eċċessiv tal-bidla lejn mudell reġjonali, f'każijiet estremi biss fejn il-bidwi 
jkun sofra nuqqas ta' drittijiet għall-pagamenti ta' 70% jew aktar.
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Emenda 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Meta japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
biex jiżguraw li, fejn id-drittijiet għall-
pagamenti fil-livell ta’ azjenda agrikola 
jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk id-drittijiet 
attivat fl-2020 ma jkunx aktar minn 30% 
taħt dak tal-2013.

Or. en

Emenda 1114
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Meta japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jiżguraw li, fejn id-drittijiet għall-
pagamenti fil-livell ta’ azjenda agrikola 
jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk id-drittijiet 
attivat fl-2019 m'għandux ikun aktar 
minn 30% taħt dak tal-2013.

Or. en

Emenda 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 5, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jiżguraw li, fejn il-fondi għal drittijiet 
għall-pagamenti fil-livell ta’ azjenda 
agrikola jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk il-
fondi fl-2019 ma jkunx aktar minn 20% 
taħt dak tal-2014.

Or. es

Emenda 1116
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Meta japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jiżguraw li, fejn id-drittijiet għall-
pagamenti fil-livell ta’ azjenda agrikola 
jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk id-drittijiet 
attivat f'data miftiehma mal-Istat Membru 
ma jkunx aktar minn 10% taħt dak tal-31 
ta' Diċembru 2013;

Or. en

Emenda 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mhux aktar tard mis-sena ta’ 
talba 2024, id-drittijiet kollha għall-
pagament fi Stat Membru jew, fil-każ tal-
applikazzjoni tal-Artikolu 20, f’reġjun, 
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għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi.

Or. fr

Emenda 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu, fuq il-bażi ta' 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, 
jistabbilixxu sistema biex jitkejjel il-valur 
tal-unità tad-drittijiet għall-pagamenti 
skont it-tip ta' produzzjoni, partikolarment 
sabiex jitqiesu d-diverġenzi fid-dħul għal 
kull ettaru bejn it-tipi differenti ta' 
produzzjoni. 

Or. fr

Emenda 1119
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, jistgħu jersqu lejn
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri
jistgħu jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi jistgħu jinkludu modifiki progressivi 
annwali tad-drittijiet għall-pagament skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għal kull ettaru jrid ikompli jitħalla f'idejn l-Istati Membri, li b'hekk jiġu riflessi d-
differenzi fit-tipi individwali tal-biedja.

Emenda 1120
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Fejn ma 
jeżistux drittijiet fil-31 ta' Diċembru 2013, 
jew fejn il-valur tad-drittijiet eżistenti fil-
31 ta' Diċembru 2013 ikun inqas mill-
medja nazzjonali jew reġjonali skont l-
Artikolu 22, paragrafu 1, allura dawn id-
drittijiet għandhom jiżdiedu soġġetti għal 
massimu ta' 100 ettaru u soġġetti għall-
ammont ta' fondi disponibbli bħala 
riżultat tat-tnaqqis għad-drittijiet li, fil-31 
ta' Diċembru 2013, kien ta' valur akbar 
mill-medja nazzjonali jew reġjonali skont 
l-Artikolu 22, paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konverġenza lejn valur ta’ unità uniformi fl-2019 tikkostitwixxi tħarbit kbir wisq f’ċerti 
każi. L-Istati Membri, għalhekk, għandhom jingħataw biżżejjed flessibbiltà fir-rigward tal-
pass ta’ konverġenza li jixtiequ jsegwu sabiex jevitaw milli jheddu l-vijabbiltà tal-aktar 
bdiewa produttivi fl-Istat Membru.
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Emenda 1121
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, billi jqisu l-persentaġġ imsemmi
fl-Artikolu 22(5). Għal dan il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jiffissaw persentaġġi u 
l-passi li għandhom jittieħdu sal-
1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-passi 
għandhom jinkludu modifiki annwali tad-
drittijiet għall-pagament. Il-persentaġġi u 
l-istadji għandhom ikunu determinati
skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji li jistgħu jinkludu l-
intensità tax-xogħol.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjonijiet fl-Istati Membri varji jvarjaw bil-kbir. L-Istati Membri għandhom ikunu 
permessi l-marġini neċessarja meta jiddeterminaw il-pass u l-punt ta' tmiem tar-riforma.
Għandhom ikunu permessi wkoll li jillimitaw it-telf tal-bdiewa. Billi l-intensità tax-xogħol fuq 
azjenda agrikola hija fattur importanti f'dan ir-rigward, din għandha titqies meta jsiru dawn 
l-għażliet.

Emenda 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2, 3 u 5, 
l-Istati Membri, waqt li jaġixxu 
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b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, billi, jekk ikun applikabbli, iqisu 
l-persentaġġ skont l-Artikolu 22(5). Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jiffissaw il-passi li għandhom jittieħdu sal-
1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-passi 
għandhom jinkludu modifiki progressivi 
annwali tad-drittijiet għall-pagament skont 
kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji.

Or. en

Emenda 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-31 ta’ Ottubru 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba ż-żmien li hemm bżonn biex jiġu approvati r-regolamenti tal-Kummissjoni, ikun fil-
prattika impossibbli għal Spanja li tinnotifika lill-Kummissjoni dwar il-passi meħuda biex 
timplimenta l-mudell ta' għajnuna l-ġdid sal-1 ta' Awwissu 2013. Aħna nipproponu li tiġi 
estiża l-iskadenza sal-31 ta' Diċembru 2013.
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Emenda 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-31 ta’ Diċembru 2013. Dawk 
il-passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Or. es

Emenda 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-1 ta’ Awwissu 2013. Dawk il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 

6. Meta jkunu applikati l-paragrafi 2 u 3, l-
Istati Membri, waqt li jaġixxu 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali tad-
dritt tal-Unjoni, għandhom jersqu lejn 
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagament f’livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiffissaw il-passi li għandhom 
jittieħdu sal-31 ta’ Diċembru 2013. Dawk 
il-passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
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diskriminatorji. diskriminatorji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-iskadenza ma tistax tinżamm minħabba ż-żmien li tieħu l-proċedura għal din il-
proposta.

Emenda 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bi qbil mal-kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji mnaqqxa fl-Artikolu 20, l-
Istati Membri jew reġjuni li fihom hemm 
azjendi agrikoli fuq skala żgħira għat-
trobbija tal-baqar, nagħaġ jew mogħoż 
jistgħu jipprovdu l-appoġġ akkoppjat 
imsemmi fit-Titolu IV ta' dawn is-setturi. 
Il-Kummissjoni trid imbagħad tkun 
provduta b'bażi suffiċjenti, li f'tali każ 
jista' jiżdied il-limitu nazzjonali bbażat 
fuq il-persentaġġi għall-fondi li l-Istat 
Membru jista' jalloka għal appoġġ 
akkoppjat, sakemm ikun hemm 
konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 39(3).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-setturi għat-trobbija tal-baqar, nagħaġ jew mogħoż, irid ikun ċar għall-
istituzzjonijiet Ewropej li aħna naraw il-proposta għal PAK ġdida bħala essenzjalment 
agrikola fin-natura tagħha, u li ma jkunux tqiesu s-setturi tal-bhejjem li jridu jirċievu l-
għajnuna sal-2013. Dawn is-setturi ma ġewx trattati b'mod ġust jew proporzjonat u għalhekk 
għandha tinstab soluzzjoni alternattiva li ma teskludihomx.
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Emenda 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba l-iżviluppi fil-proċess ta' 
konverġenza, l-Istati Membri għandhom 
sal-1 ta' Awwissu 2016 biex jirrevedu l-
miżuri ta' konverġenza, b'effett mill-1 ta' 
Jannar tas-sena ta' wara l-proċess ta' 
reviżjoni.

Or. es

Emenda 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba l-iżviluppi fil-proċess ta' 
konverġenza, l-Istati Membri għandhom 
sal-1 ta' Awwissu 2016 biex jirrevedu l-
miżuri ta' konverġenza, b'effett mill-1 ta' 
Jannar tas-sena ta' wara l-proċess ta' 
reviżjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi reviżjoni interim tal-miżuri ta' konverġenza sabiex issir kwalunkwe 
bidla neċessarja.

Emenda 1129
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba l-iżviluppi fil-proċess ta' 
konverġenza, l-Istati Membri għandhom 
sal-1 ta' Awwissu 2016 biex jirrevedu l-
miżuri ta' konverġenza, b'effett mill-1 ta' 
Jannar tas-sena ta' wara l-proċess ta' 
reviżjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġiet proposta bil-għan li tivverifika r-riżultati u tagħmel il-korrezzjonijiet 
neċessarji biex jintlaħqu l-għanijiet iddikjarati.

Emenda 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Konverġenza bejn l-Istati Membri fir-
rigward tal-valur tad-drittijiet għall-

pagamenti
1. Sa tmiem il-perjodu ta' validità tal-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, 
l-appoġġ dirett għandu jiġi distribwit mal-
Unjoni sabiex tintlaħaq konverġenza 
sħiħa tal-appoġġ tad-dħul dirett għall-
bdiewa minn Stat Membru għall-ieħor.
2. Għar-raġunijiet tal-mira tal-
konverġenza stipulata fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha, sa mhux aktar 
tard minn tmiem l-2012, tippreżenta 
proposta li tistipula metodu u skeda għall-
implimentazzjoni tagħha. Dik il-proposta 
għandha tipprevedi gradi intermedjarji ta' 
konverġenza tal-pagamenti għal kull 
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ettaru bil-għan li tintlaħaq konverġenza 
sħiħa fid-data msemmija hawn fuq. 
3. Il-konverġenza msemmija fil-paragrafi 
1 u 2 għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni.
4. Minkejja l-konverġenza li trid tintlaħaq 
skont il-paragrafu 1, għandhom jitqiesu 
kif suppost id-differenzi fil-livelli tal-pagi 
u l-ispejjeż tal-input fl-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tippermetti dawk 
id-differenzi fil-proposta msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. pt

Emenda 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 a
Skema ta' Pagament Uniku skont l-Erja

1. B'deroga mill-Kapitlu 1, l-Istati 
Membri li sal-31 ta' Diċembru 2013 
joperaw l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja stipulata fit-Titolu V tar-
Regolament (KE) Nru.73/2009, jistgħu 
jagħtu għajnuna lill-bdiewa skont dan il-
Kapitolu.
2. Il-pagament uniku skont l-erja għandu 
jingħata fuq bażi annwali. Se jiġi 
kkalkulat billi l-limitu nazzjonali annwali 
stabbilit skont l-Artikolu 28b jiġi diviż bil-
medda agrikola ta’ kull Stat Membru 
kkonċernat stabbilita skont l-Artikolu 28d.
3. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni jekk 
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ikollhom l-intenzjoni li jtemmu l-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja sal-1 ta' Awwissu tal-
aħħar sena tal-applikazzjoni tiegħu. Wara 
tmiem l-applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament uniku skont l-erja, l-iskema tal-
pagament bażiku għandha tkun applikata 
bi qbil mar-regoli u l-leġiżlazzjoni 
relevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
1. L-Istati Membri li japplikaw il-mudell 
reġjonali bi qbil mar-Regolament (KE) 
Nru.73/2009 jistgħu jagħtu kumpens lill-
bdiewa fuq bażi annwali għat-tneħħija 
tal-allowance ta' EUR 5 000 fl-
arranġament tal-modulazzjoni. Barra 
minn hekk, għal azjendi agrikoli ta' daqs 
żgħir u medju, l-ammont imsemmi jista' 
jiżdied aktar.
2. Biex jiġi ffinanzjat l-ammont 
addizzjonali msemmi fil-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu, sal-1 ta' Awwissu 
(xx), jiddeċiedu li jużaw sa 5% tal-limitu 
nazzjonali indikat fl-Anness II. Bħala 
total, l-appoġġ għal azjendi agrikoli żgħar 
(Titolu V) u l-ammont addizzjonali previst 
f'dan l-Artikolu m'għandhomx jaqbżu l-
10% tal-limitu nazzjonali tal-Istat 
Membru.

Or. de
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Emenda 1133
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 a
1. B'deroga mill-Artikolu 22, l-Istati 
Membri jistgħu japprossimaw il-valur tad-
drittijiet għall-pagamenti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali sabiex il-valur 
tal-unità tad-drittijiet jersaq lejn parti, 
imma mhux kollha, mill-valuri nazzjonali 
jew reġjonali uniformi mis-sena ta' talba 
2019. Il-metodoloġija ta' konverġenza 
użata trid, tal-anqas, taġġusta l-valuri tad-
drittijiet taħt id-90% tal-medja billi tkopri 
terz tad-differenza bejn il-livell inizjali 
tagħhom kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' 
hawn taħt u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tkun iffinanzjata 
mit-tnaqqis tal-valuri tad-drittijiet ogħla 
mill-medja nazzjonali jew reġjonali.
2. Meta jiġi applikat il-paragrafu 1, l-
Istati Membri, li jaġixxu f'konformità 
mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, 
għandhom jistabbilixxu l-passi li jridu 
jittieħdu sal-1 ta' Awwissu 2013. Dawn il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.
Il-passi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom ikunu nnotifikati lill-
Kummissjoni sad-data msemmija f’dak is-
subparagrafu.
3. L-Istati Membri li japplikaw il-
paragrafu 1 għandhom jikkalkulaw il-
valur totali inizjali tad-drittijiet għall-
pagamenti għal bidwi individwali 
b'referenza għall-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagamenti, inklużi drittijiet speċjali, 
li l-bidwi kellu sal-31 ta' Diċembru 2013 
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
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Regolament (KE) Nru 73/2009. Il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagamenti 
allokati lil bidwi għandu jitnaqqas bid-
differenza fil-persentaġġ bejn il-limitu 
nazzjonali fl-Anness VII tar-Regolament 
(KE) Nru. 73/2009 u l-limitu nazzjonali 
stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 20, wara l-
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1). Il-valur tal-unità tad-
drittijiet ta' bidwi għandu jiġi kkalkulat 
billi l-valur totali stabbilit skont dan l-
Artikolu jiġi diviż bin-numru tad-drittijiet 
għall-pagamenti allokati lilu jew lilha 
skont l-Artikolu 21(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu mitigati l-effetti tal-proposta għall-konverġenza għal rata fissa uniformi sal-2019, 
hija proposta emenda li tintroduċi l-provvediment għal konverġenza parzjali imma mhux 
sħiħa. Il-Paragrafu 1 jipprevedi l-approssimazzjoni. Il-Paragrafu 2 jistipula l-passi u l-
iskeda. Il-Paragrafu 3 jindirizza kif jiġi kkalkulat it-twaqqif inizjali tad-drittijiet fl-2014 u 
jorbu mal-valuri stabbiliti fi tmiem l-2013, aġġustati għat-tnaqqis fil-limitu annwali u għal 
kwalunkwe bidla fil-qasam.

Emenda 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
1. Minkejja l-Artikolu 22, l-Istati Membri 
jistgħu jaġġustaw il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali sabiex il-valur tal-unità 
tagħhom jersaq sa ċertu punt lejn, imma 
ma jilħaqx, il-livell nazzjonali jew 
reġjonali uniformi sa mis-sena ta'
applikazzjoni 2019.
2. Meta jiġi applikat il-paragrafu 
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preċedenti, l-Istati Membri, li jaġixxu 
f'konformità mal-prinċipji ġenerali tal-liġi 
tal-Unjoni, għandhom jiddefinixxu l-passi 
li jridu jittieħdu sal-1 ta' Awwissu 2013. 
Dawk il-passi għandhom jinkludu 
modifiki progressivi annwali tal-valur tad-
drittijiet għall-pagament skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji.
3. L-Istati Membri li jagħżlu li japplikaw 
il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu 
għandhom jikkalkulaw il-valur totali 
inizjali tad-drittijiet għall-pagamenti fuq 
il-bażi tal-valur totali tad-drittijiet għall-
pagamenti, inklużi drittijiet speċjali, li l-
bidwi kellu sal-31 ta' Diċembru 2013 taħt 
l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagamenti 
allokati lil bidwi għandu jitnaqqas b'mod 
proporzjonat għad-differenza bejn il-
limitu nazzjonali msemmi fl-Anness VIII 
tar-Regolament (KE) Nru. 73/2009 u l-
limitu nazzjonali msemmi fl-Artikolu 19 
jew 20, wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis 
perċentwali lineari previst fl-Artikolu 
23(1). Il-valur tal-unità tad-drittijiet għall-
pagamenti allokat lil kull bidwi għandu 
jiġi kkalkulat billi l-valur totali determinat 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu jiġi diviż bin-numru ta' drittijiet 
għall-pagamenti allokati lilu jew lilha 
skont l-Artikolu 21(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri li jibqgħu jużaw ir-referenzi storiċi u li l-biedja tagħhom issir f'diversi 
forom, id-distribuzzjoni mill-ġdid tal-fondi bejn ir-reċipjenti u s-setturi – li tinvolvi mudell 
ġdid għal għajnuna – jista' jkollha impatt ewlieni fuq il-vijabbiltà ekonomika tal-azjendi 
agrikoli. Għalhekk aħna nemmnu li l-konverġenza bejn il-benefiċjarji għandha tkun aktar 
gradwali u inqas limitata.

Emenda 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna
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Proposta għal regolament
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
1. B'deroga mid-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 22, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu triq ta' konverġenza parzjali, bl-
objettiv li jersqu gradwalment lejn l-
approssimazzjoni tal-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti mal-valur tal-unità 
uniformi tagħhom definit fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali kif definit fil-
paragrafu 5 tal-Artikolu 22.
2. L-Istati Membri li jużaw il-possibbiltà 
prevista fil-paragrafu 1 għandhom 
jiddefinixxu kumpens progressiv tal-valur 
tad-drittijiet għall-pagamenti differenti, 
inklużi d-drittijiet speċjali, li kellhom il-
bdiewa fl-2013, bi qbil mal-kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji, li 
jallokaw b'mod proporzjonat it-telf u l-
profitt qalb il-bdiewa li jkollhom drittijiet 
għall-pagamenti u bbażati fuq il-valur 
tad-drittijiet għall-pagamenti.
3. L-Istati Membri li jużaw il-possibbiltà 
prevista fil-paragrafu 1 għandhom 
jiddefinixxu "pjan nazzjonali għall-
konverġenza ta' drittijiet għall-pagamenti 
bażiċi", li fihom huma jiddefinixxu l-
kriterji għall-kumpens tal-valur tad-
drittijiet li jridu jiġu applikati fuq bażi 
annwali. Il-pjan ta' konverġenza 
nazzjonali jista' jiddefinixxi limitu 
massimu għad-drittijiet għall-pagamenti 
fuq bażi annwali. It-tfaddil korrispondenti 
għandu jintuża biex jiġi aċċelerat il-
proċess ta' konverġenza tad-drittijiet 
għall-pagamenti b'valur inqas mill-valur 
tal-unità uniformi kif definit fil-paragrafu 
5 tal-Artikolu 22.
4. Ir-riżorsi finanzjarji użati fil-proċess ta' 
konverġenza għandhom ikunu tal-anqas 
40% tal-limitu nazzjonali jew reġjonali kif 
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definit fl-Artikolu 19 jew fl-Artikolu 20, 
wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
previst fl-Artikolu 23(1).

Or. en

Emenda 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 22b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 b
Il-limitu tal-iskema ta' pagament uniku 

skont l-erja
1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
limitu nazzjonali annwali għall-iskema ta’ 
pagament uniku skont l-erja billi 
jitnaqqsu mil-limitu massimu nazzjonali 
annwali stabbilit fl-Anness II l-ammonti 
annwali li għandhom jiġu stabbiliti skont 
l-Artikoli 33, 35, 37 u 39. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 56(2).
2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, l-ammont totali tal-pagamenti li 
jaqa' taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja għandu jkun ugwali għal-
limitu massimu nazzjonali rispettiv adottat 
mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1.
3. F’każ ta’ modifika tal-limitu massimu 
adottat mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 1 kif imqabbel mas-sena ta’ 
qabel jew fejn f'sena partikolari l-
pagamenti uniċi skont l-erja jaqbżu l-
limitu massimu adottat mill-Kummissjoni 
skont il-Paragrafu 1, Stat Membru 
għandu b’mod lineari jnaqqas jew iżid l-
ammont nazzjonali għal kull ettaru 
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applikabbli f'dak l-Istat Membru biex 
tkun żgurata konformità mal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 22c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 c
Erja agrikola taħt l-iskema ta' pagament 

uniku skont l-erja
1. L-erja agrikola ta' Stat Membru fl-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja 
tkun il-parti tal-erja agrikola utilizzata 
tiegħu.
2. Għar-raġunijiet ta' dan il-Kapitlu, 
"erja agrikola utilizzata" għandha tfisser 
l-erja totali ta' ettari eliġibbli kif definit fl-
Artikolu 25(2) u (3).
3. Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-ettari eliġibbli 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
ikunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi fid-
data ffissata mill-Istat Membru li ma 
għandhiex tkun aktar tard mid-data 
ffissata f’dak l-Istat Membru biex tkun 
emendata l-applikazzjoni tal-għajnuna kif 
imsemmi fl-Artikolu 73(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

Or. en

Emenda 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 22d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 d
Konverġenza interna

1. B'deroga mill-Artikolu 22, l-Istati 
Membri jistgħu japprossimaw il-valur tad-
drittijiet għall-pagamenti fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali sabiex il-valur 
tal-unità tad-drittijiet jersaq lejn parti, 
imma mhux kollha, mill-valuri nazzjonali 
jew reġjonali uniformi mis-sena ta' talba 
2019. Il-metodoloġija ta' konverġenza 
użata trid, tal-anqas, taġġusta l-valuri tad-
drittijiet taħt id-90% tal-medja billi tkopri 
terz tad-differenza bejn il-livell inizjali 
tagħhom kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta' 
hawn taħt u dan il-livell. Din il-
konverġenza għandha tkun iffinanzjata 
mit-tnaqqis tal-valuri tad-drittijiet ogħla 
mill-medja nazzjonali jew reġjonali.
2. Meta jiġi applikat il-paragrafu 1, l-
Istati Membri, li jaġixxu f'konformità 
mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni, 
għandhom jistabbilixxu l-passi li jridu 
jittieħdu sal-1 ta' Awwissu 2013. Dawn il-
passi għandhom jinkludu modifiki 
progressivi annwali tad-drittijiet għall-
pagament skont kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.
Il-passi msemmija fl-ewwel subparagrafu 
għandhom ikunu nnotifikati lill-
Kummissjoni sad-data msemmija f’dak is-
subparagrafu.
3. L-Istati Membri li japplikaw il-
paragrafu 1 għandhom jikkalkulaw il-
valur totali inizjali tad-drittijiet għall-
pagamenti għal bidwi individwali 
b'referenza għall-valur totali tad-drittijiet 
għall-pagamenti, inklużi drittijiet speċjali, 
li l-bidwi kellu sal-31 ta' Diċembru 2013 
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont ir-
Regolament (KE) Nru 73/2009. Il-valur 
totali tad-drittijiet għall-pagamenti 



AM\907854MT.doc PE492.793v01-00118/171 AM\

MT

allokati lil bidwi għandu jitnaqqas bid-
differenza fil-persentaġġ bejn il-limitu 
nazzjonali fl-Anness VII tar-Regolament 
(KE) Nru. 73/2009 u l-limitu nazzjonali 
stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 20, wara l-
applikazzjoni tat-tnaqqis lineari previst fl-
Artikolu 23(1). Il-valur tal-unità tad-
drittijiet ta' bidwi għandu jiġi kkalkulat 
billi l-valur totali stabbilit skont dan l-
Artikolu jiġi diviż bin-numru tad-drittijiet 
għall-pagamenti allokati lilu jew lilha 
skont l-Artikolu 21(2).

Or. en

Emenda 1139
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru jista' jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dak il-għan, fl-ewwel sena 
ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
bażiku, l-Istati Membri għandhom 
jipproċedu għal tnaqqis lineari tal-
perċentwali tal-limitu massimu tal-iskema 
ta’ pagamenti f’livell nazzjonali biex 
jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. Dan it-
tnaqqis ma għandux ikun ogħla minn 3 % 
ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex ikopri l-
ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati fil-
paragrafu 4 għas-sena 2014.

Or. en

Emenda 1140
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru jista' jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali. Għal dak il-għan, fl-ewwel sena 
ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
bażiku, l-Istati Membri għandhom 
jipproċedu għal tnaqqis lineari tal-
perċentwali tal-limitu massimu tal-iskema 
ta’ pagamenti f’livell nazzjonali biex 
jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. Dan it-
tnaqqis ma għandux ikun ogħla minn 3 % 
ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex ikopri l-
ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati fil-
paragrafu 4 għas-sena 2014.

Or. en

Emenda 1141
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali.
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri jistgħu
jipproċedu bi tnaqqis lineari tal-limitu 
massimu tal-iskema ta’ pagamenti f’livell 
nazzjonali biex jikkostitwixxu r-riżerva 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom, 
fejn ikun ġustifikat, id-diskrezzjoni li 
japplikaw mekkaniżmu alternattiv għal 
tnaqqis lineari. 

Or. en

Emenda 1142
Martin Häusling
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
drittijiet għall-pagament mir-riżerva 
nazzjonali skont kriterji oġġettivi u b’mod 
li jkun żgurat trattament indaqs bejn il-
bdiewa u biex ikun evitat tagħwiġ tas-suq u 
tal-kompetizzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
drittijiet għall-pagament bażiċi u l-
pagamenti previsti fil-Kapitlu 2, Artikoli 
29, 30, 31 u 32 ta' dan ir-regolament, mir-
riżerva nazzjonali skont kriterji oġġettivi u 
b’mod li jkun żgurat trattament indaqs bejn 
il-bdiewa u biex ikun evitat tagħwiġ tas-
suq u tal-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 1143
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku u l-pagamenti previsti 
fil-Kapitlu 2, Artikoli 29, 30, 31 u 32 ta' 
dan ir-regolament, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

Or. en
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Emenda 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali.
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. L-
Istati Membri għandhom, fil-livell 
reġjonali jekk ikun xieraq, jiddeterminaw 
il-livell ta' tnaqqis li jrid jiġi applikat fl-
2014 u jistgħu japplikaw tnaqqis ulterjuri 
fi snin futuri jekk ikun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' tnaqqis li jrid jiġi applikat biex jiffinanzja r-Riżerva Nazzjonali għandu jkun 
iddeterminat mill-Istati Membri u r-reġjuni.

Emenda 1145
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali.
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. L-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
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minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

il-livell ta' tnaqqis li jrid jiġi applikat fl-
2014 u jistgħu japplikaw tnaqqis ulterjuri 
fi snin futuri jekk ikun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fir-riżerva nazzjonali għandu jlaħħaq mad-domanda aktar milli jkun limitat minn 
persentaġġ arbitrarju u għandha ssir ukoll dispożizzjoni biex tiġi sodisfatta d-domanda fis-
snin li ġejjin.

Emenda 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Għas-sena 2014, dan it-tnaqqis ma 
għandux ikun ogħla minn 5 % ħlief, jekk 
ikun meħtieġ, biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni stipulati fil-paragrafu 4. Mis-
sena finanzjarja 2015, l-Istati Membri 
jistgħu jistipulaw kull sena l-limitu 
massimu ta’ tnaqqis fuq il-bażi tal-
ħtiġijiet ta’ allokazzjoni.

Or. en

Emenda 1147
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Għas-sena 2014, dan it-tnaqqis ma 
għandux ikun ogħla minn 3 % ħlief, jekk 
ikun meħtieġ, biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni stipulati fil-paragrafu 4. Għas-
snin ta’ wara, l-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw kull sena l-limitu massimu ta’ 
tnaqqis fuq il-bażi tal-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni.

Or. bg

Emenda 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali fl-ewwel sena ta’ 
applikazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
bażiku. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Għas-sena 2014, dan it-tnaqqis ma 
għandux ikun ogħla minn 3 % ħlief, jekk 
ikun meħtieġ, biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni stipulati fil-paragrafu 4. Għas-
snin sussegwenti, l-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw kull sena l-limitu massimu ta’ 
tnaqqis fuq il-bażi tal-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-bidla lejn mudell reġjonali, mhux neċessarjament ikun hemm bżonn ta' riżerva nazzjonali 
wara l-ewwel sena ta' implimentazzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu permessi jagħżlu l-
persentaġġ l-aktar adattat għall-bżonnijiet tagħhom, inkluż 0% jekk l-ebda ammont ma jkun 
neċessarju.

Emenda 1149
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru, jew, reġjun jekk jiġi 
applikat l-Artikolu 6(2a), għandu 
jistabbilixxi riżerva nazzjonali. Għal dak il-
għan, fl-ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament bażiku, l-Istati 
Membri għandhom jipproċedu għal tnaqqis 
lineari tal-perċentwali tal-limitu massimu 
tal-iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014. L-Istati 
Membri jew ir-reġjuni jistgħu kull sena 
jagħmlu tnaqqis perċentwali lineari tal-
limitu massimu tal-pagamenti bażiċi fil-
livell nazzjonali jew reġjonali sabiex 
jiffinanzjaw ir-Riżerva Nazzjonali. Il-livell 
tat-tnaqqis annwali jista' jiġi determinat 
mill-Istat Membru jew ir-reġjun. 

Or. en

Emenda 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 5(aa) għas-sena 2014.

Or. en

Emenda 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jżidu l-limiti 
massimi nazzjonali msemmija fl-Artikoli 
33(1) u 35(1) sabiex jagħtu prijorità lil 
benefiċjarji magħżula fil-livell nazzjonali, 
fil-qafas tad-definizzjoni ta’ bdiewa attivi, 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji u tal-importanza soċjali, 
ekonomika, ambjentali u tal-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ tal-uċuħ tar-raba'. Dik id-
deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-
Kummissjoni qabel l-1 ta' Awwissu 2013.

Or. it

Emenda 1152
Alyn Smith
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

imħassar

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u 
għar-riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika 
li kienet teżerċita attività agrikola fil-
ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna 
ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u 
għar-riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività 
agrikola fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-
bidu tal-attività agrikola mill-persuna 
ġuridika.

Or. en

Emenda 1153
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 

imħassar
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għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.
Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u 
għar-riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika 
li kienet teżerċita attività agrikola fil-
ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna 
ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u 
għar-riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività 
agrikola fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-
bidu tal-attività agrikola mill-persuna 
ġuridika.

Or. en

Emenda 1154
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

imħassar

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
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Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u 
għar-riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika 
li kienet teżerċita attività agrikola fil-
ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna 
ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u 
għar-riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività 
agrikola fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-
bidu tal-attività agrikola mill-persuna 
ġuridika.

Or. en

Emenda 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

imħassar

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u 
għar-riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika 
li kienet teżerċita attività agrikola fil-
ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
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agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna 
ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u 
għar-riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività 
agrikola fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-
bidu tal-attività agrikola mill-persuna 
ġuridika.

Or. en

Emenda 1156
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali, fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali, biex jallokaw drittijiet għall-
pagament, bħala kwistjoni ta’ prijorità, lill-
bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom.

Or. en

Emenda 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-

4. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva
nazzjonali biex jallokaw drittijiet għall-
pagament, bħala kwistjoni ta’ prijorità, lil 
min jidħol ġdid u lill-bdiewa żgħażagħ li 
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attività agrikola tagħhom. jibdew l-attività agrikola tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżerva nazzjonali m'għandhiex tkun ristretta għall-bdiewa żgħażagħ biss, imma wkoll għal 
min jidħol ġdid fl-agrikoltura.

Emenda 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jallokaw drittijiet għall-
pagament, bħala kwistjoni ta’ prijorità, lill-
bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri tat-2 Pilastru relatati mal-bdiewa żgħażagħ huma mezz aktar effettiv biex jiġu 
appoġġati u mħeġġa dawk li jidħlu ġodda, għalhekk il-miżuri tal-1 Pilastru għandhom ikunu 
implimentati mill-Istati Membri b'mod volontarju.

Emenda 1159
Martin Häusling
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament bażiċi u l-pagamenti 
previsti fil-Kapitolu 2, Artikoli 29, 30, 31 
u 32 ta' dan ir-regolament, bħala kwistjoni 
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attività agrikola tagħhom. ta’ prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ u lil min 
jidħol ġdid li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa 
ġodda li jibdew l-attività agrikola tagħhom.

Or. fr

Emenda 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ u dawk li 
jidħlu ġodda li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1162
Marc Tarabella
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa l-ġodda li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

Or. fr

Emenda 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u għar-
riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika li 
kienet teżerċita attività agrikola fil-ħames 
(5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna ġuridika, 
il-persuna/i fiżika/ċi li jkollha/jkollhom il-
kontroll tal-persuna ġuridika ma 
għandhiex/għandhomx tkun/ikunu 
għamlet/għamlu ebda attività agrikola 
f’isimha/isimhom proprju u għar-riskju 
tagħha/tagħhom stess jew kellha/kellhom 
il-kontroll ta’ persuna ġuridika li kienet 
teżerċita attività agrikola fil-ħames (5) snin 
ta’ qabel il-bidu tal-attività agrikola mill-
persuna ġuridika.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ jew bdiewa ġodda li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom’ tfisser 
bdiewa li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 36(2) li ma kienu 
jagħmlu ebda attività agrikola f’isimhom 
proprju u għar-riskju tagħhom infushom 
jew li ma kellhomx il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività agrikola 
fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-
attività agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna 
ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u għar-
riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività agrikola 
fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-
attività agrikola mill-persuna ġuridika.

Or. fr
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Emenda 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 
agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u għar-
riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika li 
kienet teżerċita attività agrikola fil-ħames 
(5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna ġuridika, 
il-persuna/i fiżika/ċi li jkollha/jkollhom il-
kontroll tal-persuna ġuridika ma 
għandhiex/għandhomx tkun/ikunu 
għamlet/għamlu ebda attività agrikola 
f’isimha/isimhom proprju u għar-riskju 
tagħha/tagħhom stess jew kellha/kellhom 
il-kontroll ta’ persuna ġuridika li kienet 
teżerċita attività agrikola fil-ħames (5) snin 
ta’ qabel il-bidu tal-attività agrikola mill-
persuna ġuridika.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ jew dawk li jidħlu 
ġodda li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom’ tfisser bdiewa li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 36(2),
fejn ikun xieraq, li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u għar-
riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika li 
kienet teżerċita attività agrikola fil-ħames 
(5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna ġuridika, 
il-persuna/i fiżika/ċi li jkollha/jkollhom il-
kontroll tal-persuna ġuridika ma 
għandhiex/għandhomx tkun/ikunu 
għamlet/għamlu ebda attività agrikola 
f’isimha/isimhom proprju u għar-riskju 
tagħha/tagħhom stess jew kellha/kellhom 
il-kontroll ta’ persuna ġuridika li kienet 
teżerċita attività agrikola fil-ħames (5) snin 
ta’ qabel il-bidu tal-attività agrikola mill-
persuna ġuridika.

Or. en

Emenda 1165
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa żgħażagħ li jibdew l-attività 

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, 
‘bdiewa ġodda li jibdew l-attività agrikola 
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agrikola tagħhom’ tfisser bdiewa li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 36(2) li ma kienu jagħmlu ebda 
attività agrikola f’isimhom proprju u għar-
riskju tagħhom infushom jew li ma 
kellhomx il-kontroll ta’ persuna ġuridika li 
kienet teżerċita attività agrikola fil-ħames 
(5) snin ta’ qabel il-bidu tal-attività 
agrikola ġdida. F’każ ta’ persuna ġuridika, 
il-persuna/i fiżika/ċi li jkollha/jkollhom il-
kontroll tal-persuna ġuridika ma 
għandhiex/għandhomx tkun/ikunu 
għamlet/għamlu ebda attività agrikola 
f’isimha/isimhom proprju u għar-riskju 
tagħha/tagħhom stess jew kellha/kellhom 
il-kontroll ta’ persuna ġuridika li kienet 
teżerċita attività agrikola fil-ħames (5) snin 
ta’ qabel il-bidu tal-attività agrikola mill-
persuna ġuridika.

tagħhom’ tfisser bdiewa li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 36(2) li 
ma kienu jagħmlu ebda attività agrikola 
f’isimhom proprju u għar-riskju tagħhom 
infushom jew li ma kellhomx il-kontroll ta’ 
persuna ġuridika li kienet teżerċita attività 
agrikola fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu 
tal-attività agrikola ġdida. F’każ ta’ 
persuna ġuridika, il-persuna/i fiżika/ċi li 
jkollha/jkollhom il-kontroll tal-persuna 
ġuridika ma għandhiex/għandhomx 
tkun/ikunu għamlet/għamlu ebda attività 
agrikola f’isimha/isimhom proprju u għar-
riskju tagħha/tagħhom stess jew 
kellha/kellhom il-kontroll ta’ persuna 
ġuridika li kienet teżerċita attività agrikola 
fil-ħames (5) snin ta’ qabel il-bidu tal-
attività agrikola mill-persuna ġuridika.

Or. fr

Emenda 1166
Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu 
kriterji oġġettivi ulterjuri għal dawk li 
jidħlu ġodda għall-biedja skont l-Artikolu 
2(1)(u) tar-Regolament (UE) Nru [..] 
[RD] sabiex ikunu eliġibbli għal drittijiet 
mir-Riżerva Nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li r-Riżerva Nazzjonali tkun allokata b'mod xieraq lil bdiewa żgħażagħ 
ġenwini li jkunu se jibdew attività agrikola, huwa neċessarju li tiġi prevista l-inklużjoni ta' 
ċerti kriterji oġġettivi bħall-kwalifiki tal-edukazzjoni u forsi limiti fid-dħul fil-kriterji 
kwalifikanti.
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Emenda 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu 
kriterji oġġettivi ulterjuri għal dawk li 
jidħlu ġodda għall-biedja skont l-Artikolu 
2(1)(u) tar-Regolament (UE) Nru [..] 
[RD] sabiex ikunu eliġibbli għal drittijiet 
mir-riżerva nazzjonali.

Or. en

Emenda 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex jallokaw drittijiet għall-
pagament lil bdiewa attivi li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 
21.2.

Or. en

Emenda 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex:

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. es

Emenda 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali biex:

5. L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżerva 
nazzjonali jew reġjonali biex:

Or. en

Emenda 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa biex l-art ma titħalliex tkun 
abbandunata u/jew biex jingħata kumpens 
lill-bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi;

Or. en
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Emenda 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa biex l-art ma titħalliex tkun 
abbandunata u/jew biex jingħata kumpens 
lill-bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi;

Or. en

Emenda 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa biex l-art ma titħalliex tkun 
abbandunata u/jew biex jingħata kumpens 
lill-bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi;

Or. en

Emenda 1174
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa biex l-art ma titħalliex tkun 
abbandunata u/jew biex jingħata kumpens 
lill-bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi;

Or. en

Emenda 1175
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f'żoni biex l-art ma titħalliex tkun 
abbandunata u/jew biex jingħata kumpens 
lill-bdiewa għal żvantaġġi speċifiċi f’dawk 
iż-żoni;

Or. lv

Emenda 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lil 
dawk li jidħlu ġodda fil-qasam tal-biedja 
li jibdew l-attività agrikola tagħhom wara 
l-15 ta' Mejju 2014. Għall-finijiet tal-
paragrafu 5(a)(i). "dawk li jidħlu ġodda li 
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biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

jibdew l-attività agrikola tagħhom" tfisser 
bdiewa li ma kienu jagħmlu ebda attività 
agrikola f’isimhom proprju u għar-riskju 
tagħhom infushom jew li ma kellhomx il-
kontroll ta’ persuna ġuridika li kienet 
teżerċita attività agrikola fil-5 snin ta’ 
qabel il-bidu tal-attività agrikola ġdida.

Or. en

Emenda 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp biex l-art 
ma titħalliex tkun abbandunata u/jew biex 
jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

Or. fr

Emenda 1178
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku biex l-
art ma titħalliex tkun abbandunata u/jew 
biex jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

(a) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa f’żoni suġġetti għal ristrutturar 
u/jew għal programmi ta’ żvilupp relatati 
ma’ għamla ta’ intervent pubbliku, jew 
oqsma ta' wirt kulturali partikolari jew ta' 
sinifikanza tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ 
(eż. siġar tal-frott tradizzjonali, li wkoll 
għandhom valur ambjentali), biex l-art ma 
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titħalliex tkun abbandunata u/jew biex 
jingħata kumpens lill-bdiewa għal 
żvantaġġi speċifiċi f’dawk iż-żoni;

Or. de

Emenda 1179
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li bdew l-attività agrikola 
tagħhom fil-ħames snin ta' qabel ma 
ngħataw id-dritt;

Or. en

Emenda 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għall-bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom

Or. en

Emenda 1181
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għall-bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 1182
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għall-bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għal bdiewa żgħażagħ u/jew bdiewa li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom;

Or. en

Emenda 1184
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw pagamenti għall-bdiewa li 
jibdew l-attività agrikola tagħhom.

Or. en

Emenda 1185
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għall-bdiewa li jibdew l-attività agrikola 
tagħhom;

Or. en

Emenda 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jallokaw drittijiet għall-pagament 
għall-bdiewa f'żoni maħsuba għall-
kultivazzjoni tal-uċuħ tar-raba' storiċi li 
jaqgħu taħt programmi ta' ħarsien 
speċifiċi li jeskludu għal kollox id-
diversifikazzjoni, it-tiġdid jew il-
konverżjoni tal-uċuħ tar-raba'.

Or. it
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Emenda 1187
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) jallokaw id-drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
bidwi attiv fl-Artikolu 4(1)(c) u l-Artikolu 
9 fl-2011, imma li ma kellhomx jew ma 
attivawx xi dritt għall-pagament taħt l-
Iskema ta’ Pagament Uniku preċedenti. 
Dan għandu jsir bi qbil ma' kriterji 
oġġettivi u b’tali mod li jkun żgurat 
trattament indaqs bejn il-bdiewa u li jkun 
evitat tagħwiġ tas-suq u tal-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li krew jew xtraw xi art li fl-
aħħar sentejn ma kinetx iddikjarata skont 
l-Artikolu 26(1).

Or. en

Emenda 1189
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li krew jew xtraw xi art li fl-
aħħar sentejn ma kinetx iddikjarata skont 
l-Artikolu 26(1).

Or. en

Emenda 1190
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li jinsabu f'sitwazzjonijiet 
speċjali;

Or. en

Emenda 1191
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a b) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li jinsabu f'sitwazzjonijiet 
speċjali;

Or. en

Emenda 1192
Alyn Smith
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a c) Matul l-ewwel sena ta' applikazzjoni 
tal-iskema ta' pagament bażiku, l-Istati 
Membri jew ir-reġjuni jistgħu jużaw ir-
Riżerva Nazzjonali bil-għan li jallokaw, 
skont kriterji oġġettivi u b'tali mod li 
jiżguraw trattament ugwali bejn il-bdiewa 
u li jevitaw distorzjonijiet tas-suq u tal-
kompetizzjoni, drittijiet għall-pagamenti 
lill-bdiewa li jkunu qed jagħmlu 
attivitajiet agrikoli li jinsabu f'sitwazzjoni 
speċjali b'riżultat tat-tranżizzjoni għall-
iskema ta' pagament bażiku.

Or. en

Emenda 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iżidu b’mod lineari l-valur tad-drittijiet 
għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku f’livell nazzjonali jew 
reġjonali jekk ir-riżerva nazzjonali tkun 
aktar minn 3 % f’sena partikolari tkun 
liema tkun, bil-kundizzjoni li jibqgħu 
disponibbli ammonti biżżejjed għal 
allokazzjonijiet skont il-paragrafu 4, il-
punt (a) ta' dan il-paragrafu u l-
paragrafu 7.

(b) iżidu b’mod lineari l-valur tad-drittijiet 
għall-pagament skont l-iskema ta’
pagament bażiku f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, bil-kundizzjoni li jibqgħu 
disponibbli ammonti biżżejjed għal 
allokazzjonijiet skont il-paragrafu 4, il-
punt (a) ta' dan il-paragrafu u dan l-
Artikolu.

Or. en

Emenda 1194
Martin Häusling
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iżidu b’mod lineari l-valur tad-drittijiet 
għall-pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku f’livell nazzjonali jew 
reġjonali jekk ir-riżerva nazzjonali tkun 
aktar minn 3 % f’sena partikolari tkun 
liema tkun, bil-kundizzjoni li jibqgħu 
disponibbli ammonti biżżejjed għal 
allokazzjonijiet skont il-paragrafu 4, il-
punt (a) ta' dan il-paragrafu u l-paragrafu 7.

(b) iżidu l-valur tad-drittijiet għall-
pagament skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku f’livell nazzjonali jew reġjonali jekk 
ir-riżerva nazzjonali tkun aktar minn 3 % 
f’sena partikolari tkun liema tkun, bil-
kundizzjoni li jibqgħu disponibbli ammonti 
biżżejjed għal allokazzjonijiet skont il-
paragrafu 4, il-punt (a) ta' dan il-paragrafu 
u l-paragrafu 7.

Or. en

Emenda 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) ikopru l-ħtiġijiet annwali skont l-
Artikolu 37(2) u l-Artikolu 51(1) jew biex 
jaġġustaw fuq bażi annwali l-valur tad-
drittijiet għall-pagament taħt l-iskema ta' 
pagament bażiku. Il-parti tar-riżerva 
nazzjonali jew reġjonali msemmija fl-
Artikolu 24(1a) tista' tintuża biss għal dan 
il-għan.

Or. en

Emenda 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikopru r-rekwiżiti annwali bi qbil 
mal-Artikoli 37(2) u 51(1), jagħmlu 
aġġustamenti annwali fil-valur tad-
drittijiet għall-pagamenti għall-iskema ta' 
pagamenti bażika, jew joffru lill-bdiewa, 
fuq bażi annwali, kumpens – li jista' 
jiżdied permezz ta' pagament addizzjonali 
lis-sidien ta' azjendi agrikoli żgħar – għat-
tneħħija tal-allowance ta' EUR 5 000 
prevista fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament 
(KE) Nru.73/2009. Dik il-parti tar-riżerva 
nazzjonali maħluqa skont l-Artikolu 
24(1a) tista' tintuża esklussivament għal 
dawn ir-raġunijiet. 

Or. de

Emenda 1197
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikopru r-rekwiżiti annwali bi qbil 
mal-Artikoli 37(2) u 51(1), jagħmlu 
aġġustamenti annwali fil-valur tad-
drittijiet għall-pagamenti għall-iskema ta' 
pagamenti bażika, jew joffru lill-bdiewa, 
fuq bażi annwali, kumpens – li jista' 
jiżdied permezz ta' pagament addizzjonali 
lis-sidien ta' azjendi agrikoli żgħar – għat-
tneħħija tal-allowance ta' EUR 5 000 
prevista fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament 
(KE) Nru.73/2009. Dik il-parti tar-riżerva 
nazzjonali maħluqa skont l-Artikolu 
24(1a) tista' tintuża esklussivament għal 
dawn ir-raġunijiet. 

Or. de
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Emenda 1198
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-Istati Membri jiddeċiedu dwar il-
prijoritajiet bejn l-użi differenti tar-riżerva 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 1199
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-Istati Membri jiddeċiedu dwar il-
prijoritajiet bejn l-użi differenti tar-riżerva 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-Istati Membri jiddeċiedu dwar il-
prijoritajiet bejn l-użi differenti tar-riżerva 
nazzjonali.

Or. en
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Emenda 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 (aa) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
għall-bdiewa li bdew l-attività agrikola 
tagħhom wara l-2011 u li joperaw fis-
setturi agrikoli kollha;

Or. ro

Emenda 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta japplikaw il-paragrafi 4 u 5(a), l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
valur tad-drittijiet għall-pagament allokati 
lill-bdiewa abbażi tal-valur medju 
nazzjonali jew reġjonali ta’ drittijiet għall-
pagament fis-sena ta’ allokazzjoni.

6. Meta jiġu applikati l-punti (aa) u (a) 
tal-paragrafu 5, il-valur tad-drittijiet għall-
pagament allokati lill-bdiewa għandu 
jikkorrispondu, għal kull sena rilevanti, 
għall-valur tal-unità stabbilit fl-Artikolu 
22 (1) jew, fejn japplika, l-Artikolu 22(2) 
jew l-Artikolu 22(4a).

Or. en

Emenda 1203
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipproċedu 
għal tnaqqis lineari tad-drittijiet għall-
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pagament fejn ir-riżerva nazzjonali jew 
reġjonali ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-
każijiet kollha msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 1204
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipproċedu 
għal tnaqqis lineari tad-drittijiet għall-
pagament fejn ir-riżerva nazzjonali jew 
reġjonali ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-
każijiet kollha msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ir-riżerva nazzjonali jew reġjonali 
ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-każijiet 
kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu, 
l-Istati Membri għandhom jipproċedu 
għal tnaqqis lineari tad-drittijiet għall-
pagament.

Or. en
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Emenda 1206
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Ir-riżerva nazzjonali għandha wkoll 
terġa' tiġi fornuta minn ammonti li 
jirriżultaw minn drittijiet għall-pagamenti 
mhux attivati f'dikjarazzjoni għas-sena 
attwali, bi qbil mal-Artikolu 26(1), inklużi 
d-drittijiet skont l-Artikolu 29(1);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġu trasferiti r-riżorsi tar-riżerva nazzjonali mhux allokati skont il-
Kapitolu 2 "Ħlas għal prattiki agrikoli li jkunu ta' benefiċċju għall-klima u l-ambjent".

Emenda 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn, ħlief fil-każ ta’ force majeure jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali;

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn konsekuttivi, ħlief fil-każ ta’ force 
majeure jew ċirkostanzi eċċezzjonali;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-punt (a).

Emenda 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn, ħlief fil-każ ta’ force majeure jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali;

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn konsekuttivi, ħlief fil-każ ta’ force 
majeure jew ċirkostanzi eċċezzjonali;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' konsistenza mal-punt (a), din l-emenda żżid is-stipulazzjoni li dawn is-
sentejn iridu jkunu konsekuttivi.

Emenda 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn, ħlief fil-każ ta’ force majeure jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali;

b) kull dritt għall-pagament li ma jkunx ġie 
attivat skont l-Artikolu 25 għal perjodu ta’ 
sentejn konsekuttivi, ħlief fil-każ ta’ force 
majeure jew ċirkostanzi eċċezzjonali;

Or. es

Emenda 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d a) l-applikazzjoni tal-Artikolu 11

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emenda mressqa dwar l-Artikolu 11 paragrafu 3a (ġdid), skont liema l-ammonti 
mnaqqsa permezz tal-implimentazzjoni ta' limitu massimu jistgħu jintużaw ukoll għal 
raġunijiet li għandhomx'jaqsmu mar-riżerva nazzjonali.

Emenda 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) minn ammonti li jirriżultaw minn 
drittijiet għall-pagamenti mhux attivati bi 
qbil mal-Artikolu 25(1), iffissati bi qbil 
mal-Artikolu 37(1) u mhux użati biex 
jiffinanzjaw il-pagamenti għal bdiewa 
żgħażagħ u ffissati bi qbil mal-Artikolu 
39(5) u mhux użati biex jiffinanzjaw l-
appoġġ akkoppjat volontarju fis-sena 
attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tiddaħħal skont l-Artikolu 24, paragrafu 1 punt e.

Emenda 1212
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) minn ammonti li jirriżultaw minn 
drittijiet għall-pagamenti mhux attivati bi 
qbil mal-Artikolu 25(1), iffissati bi qbil 
mal-Artikolu 37(1) u mhux użati biex 
jiffinanzjaw il-pagamenti għal bdiewa 
żgħażagħ u ffissati bi qbil mal-Artikolu 
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39(5) u mhux użati biex jiffinanzjaw l-
appoġġ akkoppjat volontarju fis-sena 
attwali.

Or. en

Emenda 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-riżerva nazzjonali għandha wkoll 
terġa' tiġi fornuta minn riżorsi li 
jirriżultaw minn drittijiet għall-pagamenti 
mhux attivati f'dikjarazzjoni għas-sena 
attwali, bi qbil mal-Artikolu 26(1), inklużi 
d-drittijiet skont l-Artikolu 29(1).

Or. de

Emenda 1214
James Nicholson

Proposta għal regolament
Titolu 3 – Kapitolu 1 – Sezzjoni 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
bażiku

Implimentazzjoni tal-iskema ta’ pagament 
uniku

Or. en

Emenda 1215
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni 
skont l-Artikolu 26(1), ta' dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, limitu massimu u tnaqqis 
progressiv, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni 
skont l-Artikolu 26(1), ta' dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

Or. en

Emenda 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni 
skont l-Artikolu 26(1), ta' dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, limitu massimu u tnaqqis 
progressiv, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
uniku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni 
skont l-Artikolu 26(1), ta’ dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, limitu massimu u tnaqqis 
progressiv, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

Or. en
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Emenda 1217
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull żona li tkun tat dritt għall-
pagament fl-2008 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku jew l-iskema ta’ pagament 
uniku skont l-erja stabbiliti, rispettivament, 
fit-Titolu III u fit-Titolu IV A tar-
Regolament Nru (KE) 1782/2003, u li:

(b) kull żona li tkun tat dritt għall-
pagament fl-2008 skont l-iskema ta’ 
pagament uniku eżistenti jew l-iskema ta’ 
pagament uniku skont l-erja stabbiliti, 
rispettivament, fit-Titolu III u fit-
Titolu IV A tar-Regolament Nru 
(KE) 1782/2003, u li:

Or. en

Emenda 1218
James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għat-tul iż-żmien li jdum l-impenn 
rilevanti tal-bidwi individwali, tkun saret 
foresta skont l-Artikolu 31 tar-Regolament 
(KE) Nru 1257/1999 jew l-Artikolu 43 tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru […] 
[RDR] jew skont skema nazzjonali li l-
kundizzjonijiet tagħha jkunu konformi 
mal-Artikolu 43(1), (2) u (3) tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 u mal-
Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR]; or

(ii) għat-tul ta' żmien li jdum l-impenn 
rilevanti tal-bidwi individwali, tkun saret 
foresta skont jew konsistenti mal-għanijiet 
tal-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) 
Nru 1257/1999 jew l-Artikolu 43 tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru […] 
[RDR] jew skont skema nazzjonali li l-
kondizzjonijiet tagħha jkunu konformi 
mal-Artikolu 43(1), (2) u (3) tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005 u mal-
Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR]; or

Or. en
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Emenda 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni 
skont l-Artikolu 26(1), ta' dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, limitu massimu u tnaqqis 
progressiv, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR].

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jingħata lill-bdiewa mal-
attivazzjoni, permezz ta’ dikjarazzjoni
skont l-Artikolu 26(1), ta' dritt għall-
pagament għal kull ettaru eliġibbli fl-Istat 
Membru fejn ikun ġie allokat. Id-drittijiet 
għall-pagament attivati għandhom jagħtu 
dritt għall-pagament annwali tal-ammonti 
ffissati hemmhekk, mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni ta’ dixxiplina 
finanzjarja, limitu massimu u tnaqqis 
progressiv, tnaqqis lineari skont l-
Artikoli 7, 37(2) u 51(1), u kull tnaqqis u 
esklużjoni imposti skont ir-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR]. Permezz ta' deroga, 
l-Istati Membri li japplikaw l-iskema ta' 
pagament uniku skont l-erja fl-2013 
jistgħu jkomplu japplikaw il-mudell biex 
jimplimentaw il-pagament bażiku.

Or. en

Emenda 1220
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jew kwalunkwe erja li tintuża għall-
mergħa u/jew li tinħasad primarjament 
għal raġunijiet ta' konservazzjoni tan-
natura.

Or. de
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Emenda 1221
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) L-art trid tiġi klassifikata bħala 
ettari eliġibbli jekk mhux aktar minn 10% 
tal-ettari, kif determinat mill-Istati 
Membri jew reġjuni skont il-
klassifikazzjoni tal-art għal kull pakkett, 
ikunu definiti bħala art jew karatteristiċi 
mhux eliġibbli kif stipulat fir-Regolament 
1782/2003

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-art mhux eliġibbli hawnhekk tista' tinkludi siġar mhux żviluppati, siġar, heather 
inaċċessibbli/abbandunat, felċi, art mistagħdra, sisien tal-ħaxix, xtut tax-xmajjar, ħitan tal-
ġebel, passaġġi u oħrajn.

Emenda 1222
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu, bi 
qbil mal-kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, jipproponu koeffiċjenti 
tat-tnaqqis biex jiġu determinati l-ettari, 
skont l-Artikolu 4(1)(h).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Iġġib aktar flessibbiltà għall-Istati Membri. Il-possibbiltà għall-Istati Membri li jiddistingwu 
tipi differenti ta' art billi jużaw koeffiċjenti tat-tnaqqis għal żoni estensivi. Dan jaf jgħin biex 
jevita li r-rata għal kull ettaru jitnaqqas b'mod disproporzjonatament għoli fi Stat 
Membru/reġjun.

Emenda 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, fejn żona agrikola ta’ 
impriża tintuża wkoll għal attivitajiet mhux 
agrikoli, dik iż-żona għandha titqies li 
għandha tintuża b’mod predominanti għal 
attivitajiet agrikoli bil-kundizzjoni li dawk 
l-attivitajiet agrikoli jkunu jistgħu jiġu 
eżerċitati mingħajr ma jkunu mfixklin 
b’mod sinifikanti mill-intensità, in-natura, 
it-tul ta’ żmien u l-waqt tal-attivitajiet 
mhux agrikoli. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kriterji għall-
implimentazzjoni ta’ dan is-subparagrafu 
fit-territorju tagħhom.

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, fejn żona agrikola ta’ 
impriża tintuża wkoll għal attivitajiet mhux 
agrikoli, dik iż-żona għandha titqies li 
għandha tintuża b’mod predominanti għal 
attivitajiet agrikoli bil-kundizzjoni li dawk 
l-attivitajiet agrikoli jkunu jistgħu jiġu 
eżerċitati mingħajr ma jkunu mfixklin 
b’mod sinifikanti mill-intensità, in-natura, 
it-tul ta’ żmien u l-waqt tal-attivitajiet 
mhux agrikoli. Barra minn hekk, erja 
agrikola tista' tkun eskluża bħala ettaru 
eliġibbli jekk il-funzjoni predominanti tal-
erja ma tkunx agrikola. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kriterji għall-
implimentazzjoni ta’ dan is-subparagrafu 
fit-territorju tagħhom.

Or. en

Emenda 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
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subparagrafu, fejn żona agrikola ta’ 
impriża tintuża wkoll għal attivitajiet mhux 
agrikoli, dik iż-żona għandha titqies li 
għandha tintuża b’mod predominanti għal 
attivitajiet agrikoli bil-kundizzjoni li dawk 
l-attivitajiet agrikoli jkunu jistgħu jiġu 
eżerċitati mingħajr ma jkunu mfixklin 
b’mod sinifikanti mill-intensità, in-natura, 
it-tul ta’ żmien u l-waqt tal-attivitajiet 
mhux agrikoli. L-Istati Membri għandhom
jistabbilixxu kriterji għall-
implimentazzjoni ta’ dan is-subparagrafu 
fit-territorju tagħhom.

subparagrafu, fejn żona agrikola ta’ 
impriża tintuża wkoll għal attivitajiet mhux 
agrikoli, dik iż-żona għandha titqies li 
għandha tintuża b’mod predominanti għal 
attivitajiet agrikoli bil-kundizzjoni li dawk 
l-attivitajiet agrikoli jkunu jistgħu jiġu 
eżerċitati mingħajr ma jkunu mfixklin 
b’mod sinifikanti mill-intensità, in-natura, 
it-tul ta’ żmien u l-waqt tal-attivitajiet 
mhux agrikoli. L-erja fejn l-attivitajiet 
agrikoli jsiru bil-għan ta' konservazzjoni 
tan-natura u tal-bijodiversità hija 
meqjusa wkoll b'mod predominanti għal 
attività agrikola. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kriterji għall-
implimentazzjoni ta’ dan is-subparagrafu 
fit-territorju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskema ta' pagamenti bażika m'għandhiex ixxekkel l-intenzjoni ta' konservazzjoni tan-
natura tajba.

Emenda 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. ettari li mhumiex użati għal attivitajiet 
tal-biedja produttivi, jew li mhumiex 
koperti minn limitu minimu ta' densità ta' 
bhejjem għandhom ikunu esklużi minn 
din id-definizzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' ettari eliġibbli trid issir ċara kemm jista' jkun billi jitnaqqas l-ambitu 
tagħha biex tfisser art tal-biedja użata għal attivitajiet tal-biedja produttivi rigward ħrit u/jew 
bhejjem.
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Emenda 1226
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri, jew ir-reġjuni fejn 
huma applikati d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 20, jistgħu jeskludu wċuħ tar-
raba' permanenti individwali mill-"ettari 
eliġibbli".

Or. de

Emenda 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Drittijiet speċjali għandhom ikunu 
attivati biss jekk il-bidwi jkun jista' jagħti 
provi li hu jkompli jagħmel 50% tal-
attivitajiet tat-trobbija tal-bhejjem li 
għalihom ikunu ngħataw id-drittijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk tiġi adottata l-emenda li tkompli tagħmel każ speċjali mill-azjendi agrikoli mingħajr art, 
ikun neċessarju li jiġu analizzati l-arranġamenti biex jiġu attivati u ġġustifikati d-drittijiet 
speċjali.

Emenda 1228
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu, f’ċirkostanzi 
ġustifikati kif imiss, jawtorizzaw lill-bidwi 
jimmodifika d-dikjarazzjoni tiegħu bil-
kundizzjoni li huwa jżomm tal-anqas l-
għadd ta’ ettari li jkunu jikkorrispondu 
mad-drittijiet għall-pagament tiegħu u 
jħares il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-
pagament bażiku għall-erja kkonċernata.

2. L-Istati Membri jistgħu, f’ċirkostanzi 
ġustifikati kif imiss, jawtorizzaw lill-bidwi 
jimmodifika d-dikjarazzjoni tiegħu sabiex 
jiġu ddikjarati ż-żoni li mhumiex 
attwalment eliġibbli bil-kundizzjoni li 
huwa jżomm tal-anqas l-għadd ta’ ettari li 
jkunu jikkorrispondu mad-drittijiet għall-
pagament tiegħu u jħares il-kundizzjonijiet 
għall-għoti tal-pagament bażiku għall-erja 
kkonċernata.

Or. fr

Emenda 1229
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jkunu 
ttrasferiti biss lil bidwi stabbilit fl-istess 
Stat Membru, ħlief fil-każ ta’ trasferiment 
b’wirt attwali jew antiċipat.

Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jkunu 
ttrasferiti biss meta l-ettari eliġibbli li 
għalihom ġie attivat id-dritt, ikunu 
ttrasferiti permezz ta' bejgħ, kiri jew wirt
It-trasferiment tad-drittijiet għandu jkun 
direttament marbut mat-trasferiment tal-
art. 

Or. en

Emenda 1230
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jkunu 
ttrasferiti biss lil bidwi stabbilit fl-istess 

1. Id-drittijiet għall-pagament jistgħu jkunu 
ttrasferiti biss lil bidwi stabbilit fl-istess 
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Stat Membru, ħlief fil-każ ta’ trasferiment 
b’wirt attwali jew antiċipat.

Stat Membru, ħlief fil-każ ta’ trasferiment 
b’wirt attwali jew antiċipat. Tali 
trasferiment irid ikun mingħajr ħlas.

Or. fr

Emenda 1231
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, anke fil-każ ta’ wirt attwali 
jew antiċipat, id-drittijiet għall-pagament 
jistgħu jintużaw biss fl-Istat Membru fejn 
id-drittijiet għall-pagament kienu 
stabbiliti.

imħassar

Or. en

Emenda 1232
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet għall-pagament jistgħu 
jkunu ttrasferiti biss fl-istess reġjun jew 
bejn reġjuni ta’ Stat Membru fejn il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament għal kull 
ettaru li jirriżulta mill-applikazzjoni jew 
tal-Artikolu 22(1) jew tal-Artikolu 22(2) 
ikun l-istess.

imħassar

Or. en

Emenda 1233
Béla Glattfelder
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fejn id-drittijiet għall-pagament 
jinbiegħu mingħajr l-art, l-Istati Membri 
jistgħu, billi jaġixxu bi qbil mal-prinċipji 
ġenerali tal-liġi Komunitarja, jiddeċiedu li 
parti mid-drittijiet għall-pagament 
mibjugħa tmur fir-riżerva nazzjonali jew 
li l-valur tal-unità tagħhom jitnaqqas 
favur ir-riżerva nazzjonali.

Or. en

Emenda 1234
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta' implimentazzjoni, tadotta r-
rekwiżiti neċessarji relatati man-notifika 
ta' trasferiment tad-drittijiet għall-
pagament lill-awtoritajiet nazzjonali u d-
dati ta’ skadenza li fihom għandha sseħħ 
notifika bħal din. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 56(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1235
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta' force majeure jew 
ċirkustanzi eċċezzjonali, bidwi jista' 
jittrasferixxi d-drittijiet għall-pagament 
tiegħu mingħajr art biss wara li jkun uża, 
l-100 % tad-drittijiet għall-pagament 
tiegħu matul talanqas sena kalendarja 
waħda jew, wara li volontarjament ikun 
ċeda, lir-riżerva nazzjonali, id-drittijiet 
għall-pagament kollha li ma użax fl-
ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku.

Or. en

Emenda 1236
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief fil-każ ta' force majeure jew 
ċirkustanzi eċċezzjonali, bidwi jista' 
jittrasferixxi d-drittijiet għall-pagament 
tiegħu mingħajr art biss wara li jkun uża, 
l-100 % tad-drittijiet għall-pagament 
tiegħu matul talanqas sena kalendarja 
waħda jew, wara li volontarjament ikun 
ċeda, lir-riżerva nazzjonali, id-drittijiet 
għall-pagament kollha li ma użax fl-
ewwel sena ta' applikazzjoni tal-iskema ta' 
pagament bażiku.

Or. en

Emenda 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-eliġibbiltà u l-aċċess fir-
rigward tal-iskema ta’ pagament bażiku
għall-bdiewa, f’każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, ta’ wirt suġġett għal kirja, bidla 
fl-istatus legali jew fid-denominazzjoni u 
fil-każ ta’ fużjoni jew qasma tal-impriża;

(a) regoli dwar l-eliġibbiltà u l-aċċess fir-
rigward tal-iskema ta’ pagament uniku
għall-bdiewa, f’każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, ta’ wirt suġġett għal kirja, bidla 
fl-istatus legali jew fid-denominazzjoni u 
fil-każ ta’ fużjoni jew qasma tal-impriża;

Or. en

Emenda 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri biex jallokaw id-drittijiet 
għall-pagament lill-bdiewa li ma attivaw 
ebda dritt fl-2011 jew li ma talbux appoġġ 
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-
erja fl-2011 kif ipprovdut fl-Artikolu 21(2) 
u biex jallokaw id-drittijiet għall-pagament 
fil-każ tal-applikazzjoni tal-klawżola tal-
kuntratt imsemmija fl-Artikolu 21(3);

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri biex jallokaw id-drittijiet 
għall-pagament lill-bdiewa li ma attivaw 
ebda dritt fl-ebda waħda mis-snin 2009, 
2010 jew 2011 jew li ma talbux appoġġ 
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-
erja fl-ebda waħda mis-snin 2009, 2010 
jew 2011 kif previst fl-Artikolu 21(2) u li
jallokaw id-drittijiet għall-pagament fil-każ 
tal-applikazzjoni tal-klawsola tal-kuntratt 
imsemmija fl-Artikolu 21(3), bl-eċċezzjoni 
ta' dawk li jkunu daħlu ġodda u l-bdiewa 
żgħażagħ;

Or. en

Emenda 1239
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri biex jallokaw id-drittijiet 
għall-pagament lill-bdiewa li ma attivaw 
ebda dritt fl-2011 jew li ma talbux appoġġ 
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-
erja fl-2011 kif ipprovdut fl-Artikolu 21(2) 
u biex jallokaw id-drittijiet għall-pagament 
fil-każ tal-applikazzjoni tal-klawżola tal-
kuntratt imsemmija fl-Artikolu 21(3);

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri meta jiddeċiedu li jallokaw 
id-drittijiet għall-pagament lill-bdiewa li 
ma attivaw ebda dritt fil-perjodu bejn l-
2009 u l-2011 jew li ma talbux appoġġ taħt 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, 
żidiet nazzjonali għall-pagamenti diretti, 
appoġġ speċifiku u/jew miżuri tal-R&Ż 
skont l-erja, fil-perjodu bejn l-2009 u l-
2001 kif previst fl-Artikolu 21(2) u li
jallokaw id-drittijiet għall-pagament fil-każ 
tal-applikazzjoni tal-klawżola tal-kuntratt 
imsemmija fl-Artikolu 21(3);

Or. bg

Emenda 1240
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 a
1. L-Istati Membri li sal-31 ta' Diċembru 
2013 joperaw l-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja stipulata fit-Titolu V 
tar-Regolament (KE) Nru.73/2009, jistgħu 
jagħtu għajnuna lill-bdiewa skont dan l-
Artikolu.
2. Il-pagament uniku skont l-erja għandu 
jingħata fuq bażi annwali. Huwa għandu 
jiġi kkalkulat billi l-pakkett finanzjarju
annwali stabbilit f'konformità mal-
Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament jiġi 
diviż skont l-erja agrikola ta' kull Stat 
Membru ġdid stabbilita f'konformità mal-
Artikolu 25 ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 1241
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 a
1. L-Istati Membri li sal-31 ta' Diċembru 
2013 joperaw l-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja stipulata fit-Titolu V 
tar-Regolament (KE) Nru.73/2009, jistgħu 
jagħtu għajnuna lill-bdiewa skont dan l-
Artikolu.
2. Il-pagament uniku skont l-erja għandu 
jingħata fuq bażi annwali. Huwa għandu 
jiġi kkalkulat billi l-pakkett finanzjarju 
annwali stabbilit f'konformità mal-
Artikolu 19 ta' dan ir-Regolament jiġi 
diviż skont l-erja agrikola ta' kull Stat 
Membru ġdid stabbilita f'konformità mal-
Artikolu 25 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1242
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku mingħajr 
dritt għall-pagament.

Or. bg
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Emenda 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Titolu 3 – Kapitolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU 1 a
SKEMA TA' PAGAMENT UNIKU 

SKONT L-ERJA
Artikolu 28a

Skema ta' Pagament Uniku skont l-Erja
1. B'deroga mill-Kapitlu 1, l-Istati 
Membri li sal-31 ta' Diċembru 2013 
joperaw l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja stipulata fit-Titolu V tar-
Regolament (KE) Nru.73/2009, jistgħu 
jagħtu għajnuna lill-bdiewa skont dan il-
Kapitolu.
2. Il-pagament uniku skont l-erja għandu 
jingħata fuq bażi annwali. Se jiġi 
kkalkulat billi l-limitu nazzjonali annwali 
stabbilit skont l-Artikolu 28b jiġi diviż bil-
medda agrikola ta’ kull Stat Membru 
kkonċernat stabbilita skont l-Artikolu 28d.
3. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni jekk 
ikollhom l-intenzjoni li jtemmu l-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja sal-1 ta' Awwissu tal-
aħħar sena tal-applikazzjoni tiegħu. Wara 
tmiem l-applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament uniku skont l-erja, l-iskema tal-
pagament bażiku għandha tkun applikata 
bi qbil mar-regoli u l-leġiżlazzjoni 
relevanti tal-Unjoni.
Artikolu 28b
Il-limitu tal-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja
1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
limitu nazzjonali annwali għall-iskema ta’ 
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pagament uniku skont l-erja billi 
jitnaqqsu mil-limitu massimu nazzjonali 
annwali stabbilit fl-Anness II l-ammonti 
annwali li għandhom jiġu stabbiliti skont 
l-Artikoli 33, 35, 37 u 39. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 56(2).
2. Għal kull Stat Membru u għal kull 
sena, l-ammont totali tal-pagamenti li 
jaqa' taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja għandu jkun ugwali għal-
limitu massimu nazzjonali rispettiv adottat 
mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1.
3. F’każ ta’ modifika tal-limitu massimu 
adottat mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 1 kif imqabbel mas-sena ta’ 
qabel jew fejn f'sena partikolari l-
pagamenti uniċi skont l-erja jaqbżu l-
limitu massimu adottat mill-Kummissjoni 
skont il-Paragrafu 1, Stat Membru 
għandu b’mod lineari jnaqqas jew iżid l-
ammont nazzjonali għal kull ettaru 
applikabbli f'dak l-Istat Membru biex 
tkun żgurata konformità mal-paragrafu 2.
Artikolu 28c
Erja agrikola taħt l-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja
1. L-erja agrikola ta' Stat Membru fl-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja 
tkun il-parti tal-erja agrikola utilizzata 
tiegħu.
2. Għar-raġunijiet ta' dan il-Kapitlu, 
"erja agrikola utilizzata" għandha tfisser 
l-erja totali ta' ettari eliġibbli kif definit fl-
Artikolu 25(2) u (3).
3. Ħlief fil-każ ta’ force majeure jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali, l-ettari eliġibbli 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
ikunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi fid-
data ffissata mill-Istat Membru li ma 
għandhiex tkun aktar tard mid-data 
ffissata f’dak l-Istat Membru biex tkun 
emendata l-applikazzjoni tal-għajnuna kif 
imsemmi fl-Artikolu 73(1) tar-Regolament 
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(UE) Nru [...] [HZR].
Artikolu 28d
Skemi ta’ appoġġ oħrajn
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 29, 34, 36 
u 38 għandhom japplikaw mutatis 
mutandis fi Stati Membri li jkunu 
ddeċidew jużaw l-iskema ta' pagament 
uniku skont l-erja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KE ma tipprevedix li żżomm is-sistemi ta' pagament attwalment eżistenti. B'analoġija għall-
emendi tar-Rapporteur biex jinżammu d-drittijiet għall-pagamenti f'mudelli tal-SPU li jkunu 
għal kollox reġjonalizzati minflok l-introduzzjoni ta' sistema ġdida, aħna nitolbu li tinżamm l-
SPUE bħala alternattiva tajba, sempliċi u stabbilita sew għas-sistema bbażata fuq l-
allokazzjoni tad-drittijiet għall-pagamenti.


