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Emenda 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

imħassar

Or. fr

Emenda 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, investiment fit-
tixrid tal-informazzjoni għat-turisti, l-
iżvilupp u manutenzjoni ta’ infrastruttura 
tat-turisti fuq skala żgħira, promozzjoni 
b’fokus u kummerċjalizzazzjoni tal-
attrazzjonijiet tat-turisti rurali, 
speċjalment mhux fl-istaġun u l-
promozzjoni tas-servizzi tat-turiżmu u t-
twaħħil ta’ sinjali f’siti turistiċi;

Or. en

Emenda 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti f’infrastruttura rikreattiva,
infrastruttura turistika fuq skala żgħira 
marbuta mal-agrikultura u l-forestrija, il-
kummerċjalizzazzjoni reġjonali,
informazzjoni għat-turisti u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. de

Emenda 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti għall-użu pubbliku
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. en

Emenda 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti għall-użu pubbliku
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;
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Or. en

Emenda 1057
Phil Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti għall-użu pubbliku
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. en

Emenda 1058
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti għall-użu pubbliku
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. en

Emenda 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) Investimenti, għall-użu pubbliku,
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti, infrastruttura turistika fuq 
skala żgħira, kummerċjalizzazzjoni ta’ 
servizzi tat-turiżmu rurali u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-faċilitazzjoni tal-investimenti turistiċi, biex isiru mhux biss minn korpi pubbliċi iżda 
wkoll minn entitajiet privati.

Emenda 1060
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, inkluż għat-
turiżmu rurali, informazzjoni għat-turisti u 
t-twaħħil ta’ sinjali f’siti turistiċi;

Or. bg

Emenda 1061
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi u 
privati f’infrastruttura rikreattiva, 
informazzjoni għat-turisti u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;
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Or. it

Emenda 1062
Giancarlo Scottà, 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 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi u 
privati f’infrastruttura rikreattiva, 
informazzjoni għat-turisti u t-twaħħil ta’ 
sinjali f’siti turistiċi;

Or. it

Emenda 1063
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

(e) investimenti mill-korpi pubbliċi jew 
organizzazzjonijiet ta’ żvilupp lokali 
f’infrastruttura rikreattiva, informazzjoni 
għat-turisti u t-twaħħil ta’ sinjali f’siti 
turistiċi;

Or. en

Emenda 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u 
naturali tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali, 
inklużi aspetti soċjoekonomiċi relatati;

imħassar

Or. fr

Emenda 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u naturali 
tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali, inklużi 
aspetti soċjoekonomiċi relatati;

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u naturali 
tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali, u ta’ siti 
b’valur ambjentali għoli, inklużi aspetti 
soċjoekonomiċi relatati;

Or. ro

Emenda 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali u naturali 
tal-villaġġi u l-pajsaġġi rurali, inklużi 
aspetti soċjoekonomiċi relatati;

(f) studji u investimenti assoċjati mal-
manutenzjoni, ir-restawr u l-
ammeljorament tal-wirt kulturali, 
edukattiv, reliġjuż u naturali tal-villaġġi u 
l-pajsaġġi rurali, inklużi aspetti 
soċjoekonomiċi relatati;

Or. ro
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Emenda 1067
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin żoni rurali, 
bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja jew 
iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-żona.

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin jew f’żoni 
rurali, bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja 
jew iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-
żona.

Or. de

Emenda 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin żoni rurali, 
bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja jew 
iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-żona.

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin jew f’żoni 
rurali, bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja 
jew iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-
żona.

Or. ro

Emenda 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin żoni rurali, 
bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja jew 
iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-żona.

(g) investimenti li jolqtu r-rilokazzjoni ta’ 
attivitajiet u l-konverżjoni ta’ bini jew 
faċilitajiet oħra li jinsabu viċin żoni rurali, 
bl-għan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja jew 
iżidu il-prestazzjoni ambjentali taż-żona, u 
attivitajiet ta’ motivazzjoni u ta’ 
sensitizzazzjoni ambjentali.

Or. fr

Emenda 1070
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) studji u investiment b’rabta ma’ 
miżuri oħra għat-tiġdid tal-villaġġi

Or. de

Emenda 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) investimenti fl-infrastruttura u r-
riżorsi umani għas-servizzi tas-saħħa 
aċċessibbli universalment b’persunal 
kwalifikat f’żoni rurali.

Or. pl
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Emenda 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu
jikkonċerna biss infrastruttura fuq skala 
żgħira, kif definit minn kull Stat Membru 
fil-programm. Madankollu, il-programmi 
ta' żvilupp rurali jistgħu jipprovdu għal 
derogi speċifiċi minn din ir-regola għal 
investimenti fil-broadband u l-enerġija 
rinnovabbli. F’dan il-każ, għandhom jiġu 
provduti kriterji ċari li jiżguraw il-
kumplimentarjetà mal-appoġġ taħt 
strumenti oħra tal-Unjoni.

2. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jikkonċerna biss infrastruttura marbuta 
direttament mat-tiġdid u l-iżvilupp u 
maħsuba biex jiżdiedu l-kompetittività 
agrikola u l-vijabbiltà ta’ żoni rurali.

Or. ro

Emenda 1073
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jikkonċerna biss infrastruttura fuq skala 
żgħira, kif definit minn kull Stat Membru 
fil-programm. Madankollu, il-programmi 
ta' żvilupp rurali jistgħu jipprovdu għal 
derogi speċifiċi minn din ir-regola għal 
investimenti fil-broadband u l-enerġija 
rinnovabbli. F’dan il-każ, għandhom jiġu 
provduti kriterji ċari li jiżguraw il-
kumplimentarjetà mal-appoġġ taħt 
strumenti oħra tal-Unjoni.

2. Madankollu, il-programmi ta' żvilupp 
rurali jistgħu jipprovdu għal derogi 
speċifiċi minn din ir-regola għal 
investimenti fil-broadband, il-kura tas-
saħħa u l-faċilitajiet ta’ prevenzjoni, l-
enerġija rinnovabbli, ħlief il-bijomassa 
mhux sostenibbli, il-bijogass u l-
bijofjuwils ibbażati fuq l-art. F’dan il-każ, 
għandhom jiġu provduti kriterji ċari li 
jiżguraw il-kumplimentarjetà mal-appoġġ 
taħt strumenti oħra tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 1074
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jikkonċerna biss infrastruttura fuq skala 
żgħira, kif definit minn kull Stat Membru 
fil-programm. Madankollu, il-programmi 
ta' żvilupp rurali jistgħu jipprovdu għal 
derogi speċifiċi minn din ir-regola għal 
investimenti fil-broadband u l-enerġija 
rinnovabbli. F’dan il-każ, għandhom jiġu 
provduti kriterji ċari li jiżguraw il-
kumplimentarjetà mal-appoġġ taħt 
strumenti oħra tal-Unjoni.

2. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jikkonċerna biss infrastruttura fuq skala 
żgħira, kif definit minn kull Stat Membru 
fil-programm. Madankollu, il-programmi 
ta' żvilupp rurali jistgħu jipprovdu għal 
derogi speċifiċi minn din ir-regola għal 
investimenti fil-broadband. Deroga simili 
tista’ tiġi pprovduta għal investimenti fl-
enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura tal-
iffrankar tal-enerġija, jekk il-proġett ikun 
soġġett għal sjieda u kontroll mill-
komunità, fejn il-komunità inkwistjoni 
tipparteċipa fil-kondiviżjoni tad-dħul.
F’dan il-każ, għandhom jiġu provduti 
kriterji ċari li jiżguraw il-kumplimentarjetà 
mal-appoġġ taħt strumenti oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 1075
Sylvie Goulard

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Appoġġ taħt din il-miżura jista’ jiġi 
estiż ukoll għall-iżvilupp ta’ attivitajiet 
ekonomiċi mhux agrikoli li 
jikkontribwixxu għall-kisba ta’ dawn l-
għanijiet, partikolarment dawk li jinvolvu 
intrarpriżi mikro u żgħar.

Or. fr
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Emenda 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn jeżistu 
tali pjanijiet, u għandhom ikunu 
konsistenti ma’ kwalunkwe strateġija ta’ 
żvilupp lokali jekk tkun teżisti.

imħassar

Or. fr

Emenda 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn jeżistu 
tali pjanijiet, u għandhom ikunu
konsistenti ma’ kwalunkwe strateġija ta’ 
żvilupp lokali jekk tkun teżisti.

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta jkunu konsistenti ma’ kwalunkwe 
strateġija ta’ żvilupp lokali jekk tkun 
teżisti.

Or. it

Emenda 1078
Karin Kadenbach



PE494.479v01-00 14/174 AM\909513MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn jeżistu tali 
pjanijiet, u għandhom ikunu konsistenti 
ma’ kwalunkwe strateġija ta’ żvilupp lokali 
jekk tkun teżisti.

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn jeżistu tali 
pjanijiet, u għandhom ikunu konsistenti 
ma’ kwalunkwe strateġija ta’ żvilupp lokali 
jekk tkun teżisti. Investimenti skont il-
paragrafu 1G m’għandhomx jitqiesu għal 
miżuri b’rabta mat-trasferiment ta’ 
impriżi agrikoli.

Or. de

Emenda 1079
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn jeżistu tali 
pjanijiet, u għandhom ikunu konsistenti 
ma’ kwalunkwe strateġija ta’ żvilupp lokali 
jekk tkun teżisti.

3. L-investimenti taħt il-paragrafu 1 
għandhom ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
meta l-operazzjonijiet rilevanti jiġu 
implimentati skont il-pjanijiet għall-
iżvilupp tal-muniċipalitajiet fiż-żoni rurali 
u villaġġi u s-servizzi bażiċi tagħhom, fejn 
jeżistu tali pjanijiet, u għandhom ikunu 
konsistenti ma’ kwalunkwe strateġija ta’ 
żvilupp lokali jekk tkun teżisti.

Or. bg

Emenda 1080
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dawk li jirċievu l-għajnuna msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom ikunu
kumpaniji agrikoli jew tal-foresti jew 
organizzazzjonijiet tagħhom jew, bħala 
alternattiva, għandu jkollhom provi ta’ 
rabta mas-settur agrikolu jew tal-
forestrija.

Or. pt

Emenda 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Appoġġ taħt din il-miżuri jista’ jiġi 
implimentat permezz ta’ approċċ 
LEADER.

Or. pt

Emenda 1082
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 dwar id-definizzjoni tat-tipi ta’ 
infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli li 
għandhom ikunu eliġibbli taħt din il-
miżura.

imħassar
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Or. en

Emenda 1083
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
It-titjib tal-bijodiversità fiż-żoni rurali
1. L-appoġġ skont din il-miżura għandu 
jikkonċerna:
(a) it-tfassil u l-aġġornament tal-pjanijiet 
ta’ protezzjoni u ġestjoni marbutin ma’ 
siti NATURA 2000 u postijiet oħrajn ta’ 
valur naturali għoli inklużi pjanijiet ta’ 
azzjoni għall-protezzjoni tal-ispeċijiet li 
huma marbutin maż-żoni rurali;
(b) studji, azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni 
ambjentali, u investimenti assoċjati ma’ 
azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni jew maż-
żamma, restawr u aġġornament ta’ 
karatteristiċi tal-wirt naturali bħalma 
huma r-restawr u l-bini tax-xmajjar jew 
ta’ strutturi lineari jew kontinwi oħrajn 
jew il-funzjoni tagħhom bħala postijiet ta’ 
waqfien għas-serħan essenzjali għall-
migrazzjoni, it-tifrix u l-iskambju 
ġenetiku tal-ispeċijiet selvaġġi.
2. L-investimenti skont it-termini tal-
paragrafu 1(b) ikunu eliġibbli għas-
sostenn fejn l-operazzjonijiet relevanti 
jkunu implementati skont pjanijiet ta’ 
ġestjoni jew pjanijiet oħrajn ta’ 
protezzjoni tan-natura fejn l-investimenti 
jkunu marbutin b’mod ċar mal-objettivi li 
jsostnu l-istrateġija tal-bijodiversità tal-
Unjoni sal-2020.

Or. en
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Emenda 1084
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Valorizzazzjoni tar-residwu agrikolu
1. Appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata lill-istabbiliment ta’ 
infrastrutturi u kapaċitajiet loġistiċi biex 
jiġi mobilizzat l-iskart agrikolu, ir-residwi, 
il-materjali linjoċellulożiċi u materjal 
ċellulożiku mhux tal-ikel sal-punt ta’ 
konverżjoni fi prodotti bijoloġiċi.
2. Attivitajiet koperti taħt din il-miżura 
jinkludu għajnuna fil-ġbir, il-ħsad, il-ħżin 
u t-trasport ta’ materjali eliġibbli għall-
użu f’bijoraffinerija.

Or. en

Emenda 1085
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti fl-iżvilupp taż-żoni forestali u 
titjib tal-vijabbiltà tal-foresti

Investimenti fl-iżvilupp taż-żoni forestali 
ambjentalment sostenibbli u titjib tal-
vijabbiltà tal-foresti

Or. en

Emenda 1086
Karin Kadenbach

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

(a) l-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ żoni 
msaġġra;

(a) l-afforestazzjoni ambjentalment 
sostenibbli u l-ħolqien ta’ żoni msaġġra 
ambjentalment sostenibbli;

Or. en

Emenda 1087
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ żoni 
msaġġra;

(a) l-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ żoni 
msaġġra f’art agrikola u mhux agrikola;

Or. es

Emenda 1088
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbiliment ta’ sistemi tal-
agroforestrija;

(b) l-istabbiliment ta’ sistemi tal-
agroforestrija ambjentalment sostenibbli;

Or. en

Emenda 1089
Eric Andrieu

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

(c) il-prevenzjoni u l-irkuru tal-ħsara lill-
foresti minn nirien tal-foresti u diżastri 
naturali, inklużi t-tifrix ta’ organiżmi li 
jagħmlu ħsara u ta' mard, avvenimenti 
katastrofiċi u t-theddidiet marbuta mal-
klima;

(c) il-prevenzjoni u l-irkuru tal-ħsara lill-
foresti minn nirien tal-foresti u diżastri 
naturali, inklużi t-tifrix ta’ organiżmi li 
jagħmlu ħsara u ta' mard, avvenimenti 
katastrofiċi u t-theddidiet marbuta mal-
klima; f’żoni kategorizzati bħala b’riskju 
għoli, l-introduzzjoni ta’ tagħmir għall-
prevenzjoni tan-nirien tal-foresti hi pre-
rekwiżit għall-appoġġ.

Or. fr

Emenda 1090
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) f’żoni ta' riskju għoli u medju l-
inklużjoni ta' tagħmir preventiv kontra n-
nirien tal-foresti hija pre-rekwiżit għal 
kwalunkwe għajnuna finanzjarja oħra 
taħt il-Fondi Strutturali. F’dan ir-
rigward, l-Istati Membri għandhom 
iżommu ko-finanzjament dedikat għat-
tagħmir preventib fiż-żoni msemmija.

Or. en

Emenda 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) investimenti li jtejbu r-reżistenza u l-
valur ambjentali kif ukoll il-potenzjal ta' 

(d) investimenti li jtejbu l-produttività, ir-
reżistenza u l-valur ambjentali kif ukoll il-
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mitigazzjon tal-ekosistemi tal-foresti; potenzjal ta' mitigazzjon tal-ekosistemi tal-
foresti;

Or. it

Emenda 1092
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji tal-forestrija
ambjentalment sostenibbli u fl-ipproċessar 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

Or. en

Emenda 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija, fit-titjib tas-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

Or. en

Emenda 1094
Béla Glattfelder

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

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija, inklużi teknoloġiji li 
jippromwovu użu iktar effiċjenti ta' 
prodotti sekondarji u l-iskart għall-
produzzjoni tal-enerġija u fl-ipproċessar u 
l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

Or. en

Emenda 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar, il-
mobilizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti tal-forestrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżura għandha tkun miftuħa għal investimenti fl-espansjoni u l-iżvilupp ta' teknoloġiji li 
jikkonċernaw il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tal-injam.

Emenda 1096
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
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forestrija. forestrija li huma konformi mar-
Regolament tal-UE dwar l-Injam (Nru 
995/2010) u ma jagħmlux ħsara lill-
bijodiversità jew lil servizzi oħra tal-
ekosistema tal-foresti.

Or. en

Emenda 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija għall-SMEs.

Or. en

Emenda 1098
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) investimenti f’teknoloġiji ġodda tal-
forestrija u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

(e) investimenti f’teknoloġiji tal-forestrija 
u fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti tal-forestrija.

Or. en

Emenda 1099
Mariya Gabriel
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eа) konsolidazzjoni ta’ foresti, ikun li 
jkun it-tip ta’ sjieda tagħhom.

Or. bg

Emenda 1100
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) investimenti f’tekniki mtejba tal-
mobilizzazzjoni tal-injam.

Or. en

Emenda 1101
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-preparazzjoni ta’ pjanijiet ta’ 
ġestjoni; jew strumenti ekwivalenti, 
b’konformità mal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti.

Or. en

Emenda 1102
Phil Prendergast
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-preparazzjoni ta’ pjanijiet ta’ 
ġestjoni; jew strumenti ekwivalenti, 
b’konformità mal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti.

Or. en

Emenda 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 36 sa 40 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 
subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/9333 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali.

Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 23 sa 27 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 
subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/9333 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali. Il-limitazzjonijiet fuq is-
sjieda tal-foresti provduti fl-Artikoli 23 sa 
27 m’għandhomx japplikaw għall-apoġġ 
għal raġunijiet amjentali, bħalma huma l-
protezzjoni kontra l-erożjoni jew l-
estensjoni ta’ riżorsi forestali li 
jikkontribwixxi għat-taffija tat-tibdil fil-
klima.

Or. en

Emenda 1104
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 36 sa 40 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 
subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/9333 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali.

Il-limitazzjonijiet fuq is-sjieda tal-foresti 
provduti fl-Artikoli 23 sa 27 m’għandhomx 
japplikaw għall-foresti tropikali jew 
subtropikali u msaġar fit-territorji tal-
Ażores, il-Madejra, il-Gżejjer Kanarji, il-
Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-tifsira tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2019/9333 d-dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali.

Or. en

Emenda 1105
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-
Istati Membri fil-programm, l-appoġġ 
għandu jkun jiddependi mit-tressiq ta’ 
pjan għall-ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti f’konformità mal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti kif definit 
fil-Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġestjoni tal-foresti li tħares 'il quddiem u li tkun fit-tul, hi diġà żgurata minn liġijiet tal-
forestrija nazzjonali. Il-pjanijiet ta’ ġestjoni li ntalbu mill-Kummissjoni se jwasslu għal iktar 
burokrazija.
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Emenda 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-
Istati Membri fil-programm, l-appoġġ 
għandu jkun jiddependi mit-tressiq ta’ 
pjan għall-ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti f’konformità mal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti kif definit 
fil-Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-kundizzjoni ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-foresti obbligatorju tmur kontra l-
prinċipju tas-sussidjarjetà tal-Istati Membri.

Emenda 1107
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mill-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti kif definit fil-Konferenza 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa tal-1993 (iktar 'il quddiem "il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti").
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Or. en

Emenda 1108
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti inklużi miżuri ta’ bijodiversità 
f’konformità mal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti kif definit fil-Konferenza 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa tal-1993 (iktar 'il quddiem "il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti"). L-appoġġ 
għall-miżuri favur il-foresti għandu jkun 
ibbażat fuq standard għall-Prattiki Tajbin 
tal-Forestrija, li jiġu żviluppati minn kull 
Stat Membru.

Or. en

Emenda 1109
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti inklużi miżuri ta’ bijodiversità 
u f’konformità mal-ġestjoni sostenibbli tal-
foresti kif definit fil-Konferenza 
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Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa tal-1993 (iktar 'il quddiem "il-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti").

Or. en

Emenda 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti").

Għal dak li jirrigwarda azjendi li jaqbżu 
ċertu daqs li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mit-tressiq ta’ pjan għall-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
(iktar 'il quddiem "il-ġestjoni sostenibbli 
tal-foresti"), kif ukoll li jkunu jistgħu 
jifilħu jħallsu għal mezzi effettivi ta’ 
prevenzjoni tan-nirien u diżastri naturali 
oħrajn.

Or. pt

Emenda 1111
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 b’rabta mal-kundizzjonijiet li 
jistabbilixxu l-okkorrenza ta' diżastru 
naturali jew meta jseħħ it-tifrix ta’ 

imħassar
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organiżmi li jagħmlu ħsara u ta' mard, u 
d-definizzjoni tat-tipi ta' azzjonijiet ta’ 
prevenzjoni eliġibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-okkorrenza ta’ diżastru naturali jew ta’ pesti u mard tista’ tvarja ħafna minn reġjun għal 
ieħor. Il-miżuri li għandhom jittieħdu jistgħu jvarjaw ħafna wkoll. Għandhom jittieħdu miżuri 
xierqa mill-Istati Membri.

Emenda 1112
Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-azzjonijiet kollha għandhom ikunu 
koerenti mal-objettivi ambjentali tal-PAK.

Or. en

Emenda 1113
Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-appoġġ għall-miżuri favur il-foresti 
għandu jkollu bħala kondizzjoni l-
istandard għal prattiki tajbin favur il-
foresti.

Or. en

Emenda 1114
Diane Dodds, James Nicholson
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lil maniġers oħra tal-
art, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż
tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il sena.

Or. en

Emenda 1115
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u lil 
maniġers oħra tal-art u għandu jkopri l-
ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż
tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il sena.

Or. it

Emenda 1116
Carlo Fidanza

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

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u lill-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż
tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il sena.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-benefiċjarji li kull programm individwali jista' jidentifika l-miżura għandha 
titwessa', skont il-karatteristiċi speċifiċi ta' kull żona. L-ambitu għandu jiġi estiż għall-
entitajiet pubbliċi minbarra l-muniċipalitajiet u s-sidien tal-art li huma soġġetti għal din il-
miżura, peress li jistgħu jibbenefikaw mill-miżura u, jekk jiġu esklużi, ikollhom diffikultà biex 
iħallsu l-ispejjeż tal-operazzjonijiet b’mod sħiħ. Dan inaqqas b’mod konsiderevoli l-
opportunità biex jiżdied in-numru taż-żoni msaġġra.

Emenda 1117
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż tal-introjtu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il sena.

Or. en
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Emenda 1118
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom, u lis-sidien 
pubbliċi tal-art li ma jingħatawx 
assistenza mill-baġit nazzjonali għall-
attività inkwistjoni, u għandu jkopri l-
ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u 
tard, għal perjodu massimu ta’ ħmistax-il 
sena.

Or. bg

Emenda 1119
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ tletin sena.

Or. en
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Emenda 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lil maniġers oħra tal-
art u lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż
tal-introjtu agrikolu mitluf u tal-
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ għaxar snin.

Or. it

Emenda 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
15-il sena.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għad-diversi miżuri ta’ forestrija jqisu r-realtà tas-sjieda tal-forestrija, 
billi jirrikonoxxu mhux biss lill-muniċipalitajiet iżda wkoll lill-korpi pubbliċi, bħala 
benefiċjarji ta’ dan l-appoġġ. Il-primjum ta’ manutenzjoni għandu jiżdied ukoll minn 10 sa 
15-il sena, kif kien fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Emenda 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
15-il sena.

Or. es

Emenda 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’
15-il sena.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies li l-korpi pubbliċi, u mhux biss il-muniċipalitajiet, jistgħu jingħataw din l-
għajnuna. Il-primjum ta’ manutenzjoni għandu jiżdied ukoll minn 10 sa 15-il sena, kif kien fil-
perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Emenda 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lil 
maniġers oħra tal-art u għandu jkopri l-
ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri t-telf tal-
introjtu tal-biedja u l-ispejjeż ta’ 
manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u tard, 
għal perjodu massimu ta’ għaxar snin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “pubbliċi” għandha tiddaħħal. Barra minn hekk, 10 snin huma suffiċjenti. 

Emenda 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi 
tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
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primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
inkluż tindif kmieni u tard, għal perjodu 
massimu ta’ għaxar snin.

Or. en

Emenda 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom, u maniġers 
tal-art oħrajn u għandu jkopri l-ispejjeż 
tal-istabbiliment u primjum annwali għal 
kull ettaru li l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
inkluż tindif kmieni u tard, għal perjodu 
massimu ta’ għaxar snin.

Or. en

Emenda 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata biss lil sidien privati tal-art 
u lil min qiegħed fil-kera, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
inkluż tindif kmieni u tard, għal perjodu 
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għaxar snin. massimu ta’ għaxar snin.

Or. de

Emenda 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu li 
għandu jiġi stabbilit mill-Istati Membri.

Or. pt

Emenda 1129
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, foresti tal-istat li 
m’għandhomx rabta diretta mal-baġit tal-
istat, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u 
tard, għal perjodu massimu ta’ għaxar snin.

Or. sk
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Emenda 1130
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u 
lil min qiegħed fil-kera, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż 
tindif kmieni u tard, għal perjodu massimu 
ta’ għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art, 
lill-muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
inkluż tindif kmieni u tard, għal perjodu 
massimu ta’ għaxar snin.

Or. fr

Emenda 1131
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, inkluż tindif 
kmieni u tard, għal perjodu massimu ta’ 
għaxar snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(a) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, inklużi diversi gruppi 
ta’ sidien tal-art, bħal organizzazzjonijiet 
ta’ sidien konġunti ta’ art muntanjuża 
b’sjieda komuni(organizaciones de 
comunidades de montes vecinales en 
mancomunidad), lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, inkluż tindif kmieni u 
tard, għal perjodu massimu ta’ għaxar snin.

Or. es
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Emenda 1132
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu 
u klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu
indiġeni u jtejbu l-bijodiversità. L-ebda 
appoġġ ma għandu jingħata għat-tħawwil 
ta' msaġar b’newba qasira, tas-siġar tal-
Milied jew għas-siġar li jikbru malajr 
għall-produzzjoni tal-enerġija, l-ispeċijiet 
invażivi, kif ukoll kull tħawwil li jista’ 
jkollu impatt detrimentali fuq l-ambjent 
u/jew il-bijodiversità. L-ebda permess 
għall-afforestazzjoni m’għandu jingħata
f’żoni ta’ Valur Għoli tan-Natura, 
speċjalment f’mergħat b’ħafna riżorsi, u 
għandu jkun hemm limitazzjoni fuq l-
afforestazzjoni f’Siti NATURA2000. 
F'żoni fejn l-afforestazzjjoni hija diffiċli 
minħabba kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-
appoġġ jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar 
perenni bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati 
għall-kundizzjonijiet lokali.

Or. en

Emenda 1133
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 



PE494.479v01-00 40/174 AM\909513MT.doc

MT

klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi li jmorru lil hinn mill-
prattika stabbilita b’mod ġenerali. L-ebda 
appoġġ ma għandu jingħata għat-tħawwil 
ta' msaġar b’newba qasira, tas-siġar tal-
Milied jew għas-siġar li jikbru malajr 
għall-produzzjoni tal-enerġija, billi l-
ispeċijiet invażivi għandhom impatt 
negattiv fuq il-bijodiversità, kif ukoll kull
tħawwil li jista’ jkollu impatt detrimentali 
fuq l-ambjent u/jew il-bijodiversità.
B’mod ġenerali, l-ebda sostenn ma 
jingħata fejn tali afforestazzjoni jkollha 
impatt detrimentali fuq l-ambjent u/jew il-
bijodiversità. F'żoni fejn l-afforestazzjjoni 
hija diffiċli minħabba kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-appoġġ jista' jingħata għat-
tħawwil ta' siġar perenni bħal arbuxelli jew 
buxxijiet adattati għall-kundizzjonijiet 
lokali.

Or. en

Emenda 1134
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi, bi preferenza għall-
ispeċijiet lokali fejn ikun possibbli. L-ebda 
appoġġ ma għandu jingħata għat-tħawwil 
ta' msaġar b’newba qasira, tas-siġar tal-
Milied jew għas-siġar li jikbru malajr 
għall-produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn 
l-afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
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kundizzjonijiet lokali. bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

Or. en

Emenda 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art 
mhux agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

2. L-art agrikola biss għandha tkun 
eliġibbli. Speċijiet imħawwlin għandhom 
ikunu adattati għall-kundizzjonijiet 
ambjentalu u klimatiċi taż-żona u 
jissodisfaw rekwiżiti ambjentali minimi. L-
ebda appoġġ ma għandu jingħata għat-
tħawwil ta' msaġar b’newba qasira, tas-
siġar tal-Milied jew għas-siġar li jikbru 
malajr għall-produzzjoni tal-enerġija. 
F'żoni fejn l-afforestazzjjoni hija diffiċli 
minħabba kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-
appoġġ jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar 
perenni bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati 
għall-kundizzjonijiet lokali.

Or. es

Emenda 1136
Béla Glattfelder

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
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ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied. F'żoni 
fejn l-afforestazzjjoni hija diffiċli 
minħabba kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-
appoġġ jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar 
perenni bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati 
għall-kundizzjonijiet lokali.

Or. en

Emenda 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira jew tas-siġar tal-Milied. 
Fil-każ ta’ siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija, l-appoġġ għandu 
jingħata biss biex ikopri l-ispejjeż ta’ 
stabbiliment. F'żoni fejn l-afforestazzjjoni 
hija diffiċli minħabba kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-appoġġ jista' jingħata għat-
tħawwil ta' siġar perenni bħal arbuxelli jew 
buxxijiet adattati għall-kundizzjonijiet 
lokali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għan ewlieni tal-UE hu li jinkiseb minimu ta’ 20% tad-domanda tal-enerġija minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli. Kontra l-għelejjel tal-enerġija, il-forestrija għandha produzzjoni 
multiannwali. Dan l-iżvantaġġ jista’ jiġi kkumpensat permezz tal-appoġġ tal-ispejjeż ta’ 
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stabbiliment.

Emenda 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli.
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 
għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar 
b’newba qasira jew tas-siġar tal-Milied. 
M’għandux isir il-ħsad ta’ siġar li jikbru 
malajr, għall-produzzjoni tal-enerġija waqt 
il-perjodu tal-ftehim. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

Or. en

Emenda 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Speċijiet imħawwlin għandhom ikunu 
adattati għall-kundizzjonijiet ambjentalu u 
klimatiċi taż-żona u jissodisfaw rekwiżiti 
ambjentali minimi. L-ebda appoġġ ma 

2. Kemm l-art agrikola kif ukoll l-art mhux 
agrikola għandhom ikunu eliġibbli. 
Madankollu, fir-rigward tal-art agrikola, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni għal-
żmien ta’ żamma għal perjodu massimu 
ta’ sena bejn żewġ sessjonijiet suċċessivi 
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għandu jingħata għat-tħawwil ta' msaġar
b’newba qasira, tas-siġar tal-Milied jew 
għas-siġar li jikbru malajr għall-
produzzjoni tal-enerġija. F'żoni fejn l-
afforestazzjjoni hija diffiċli minħabba 
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-appoġġ 
jista' jingħata għat-tħawwil ta' siġar perenni 
bħal arbuxelli jew buxxijiet adattati għall-
kundizzjonijiet lokali.

ta’ tħawwil fl-istess art. Speċijiet 
imħawwlin għandhom ikunu adattati għall-
kundizzjonijiet ambjentalu u klimatiċi taż-
żona u jissodisfaw rekwiżiti ambjentali 
minimi. L-ebda appoġġ ma għandu 
jingħata għat-tħawwil ta' msaġar b’newba 
qasira, tas-siġar tal-Milied jew għas-siġar li 
jikbru malajr għall-produzzjoni tal-
enerġija. F'żoni fejn l-afforestazzjjoni hija 
diffiċli minħabba kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-appoġġ jista' jingħata għat-
tħawwil ta' siġar perenni bħal arbuxelli jew 
buxxijiet adattati għall-kundizzjonijiet 
lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri (pereżempju fiż-żona tal-Mediterran), għal raġunijiet storiċi, kulturali u 
ambjentali marbuta mal-ġestjoni xierqa tal-agro-forestrija, hu kruċjali li jkun hemm perjodu 
ta’ mistrieħ bijoloġiku ta’ sena waħda biss bejn iż-żewġ ċikli suċċessivi tat-tħawwil tal-
għelejjel.  

Emenda 1140
Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jagħżlu nħawi xierqa 
għall-afforestazzjoni sabiex jiżguraw li t-
tħawwil ma jkollux impatt detrimentali 
fuq l-ambjent jew il-bijodiversità.

Or. en

Emenda 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 dwar id-definizzjoni tar-
rekwiżiti ambjentali minimi msemmija fil-
paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 90 dwar id-definizzjoni tar-
rekwiżiti ambjentali minimi msemmija fil-
paragrafu 2, billi titqies id-diversità tal-
foresti Ewropej.

Or. en

Emenda 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lil 
maniġers oħra tal-art u lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal 
perjodu massimu ta’ seba’ snin.

Or. it

Emenda 1143
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi
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min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

tal-art u lil min qiegħed fil-kera u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li l-ispejjeż ta’ 
manutenzjoni, għal perjodu massimu ta’
seba’ snin.

Or. it

Emenda 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lil maniġers oħra tal-
art, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, u maniġers tal-
art oħrajn u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment jew il-konverżjoni għal 
sistema tal-agro-forestrija u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, għal perjodu massimu ta’
ħames snin.

Or. en

Emenda 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien pubbliċi u privati 
tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
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jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
għal perjodu massimu ta’ tliet sa ħames
snin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għad-diversi miżuri ta’ forestrija jqisu r-realtà tas-sjieda tal-forestrija, 
billi jirrikonoxxu mhux biss lill-muniċipalitajiet iżda wkoll lill-korpi pubbliċi, bħala 
benefiċjarji ta’ dan l-appoġġ. Il-primjum ta’ manutenzjoni għandu jiżdied ukoll minn għal 5 
snin, kif kien fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Emenda 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien pubbliċi u privati 
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin.

Or. es

Emenda 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien pubbliċi u privati 
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min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż tal-
istabbiliment u primjum annwali għal kull 
ettaru li jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni, 
għal perjodu massimu ta’ ħames snin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies li l-korpi pubbliċi, u mhux biss il-muniċipalitajiet, jistgħu jingħataw din l-
għajnuna. Il-primjum ta’ manutenzjoni għandu jiżdied ukoll minn tliet sa ħames snin, kif kien 
fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Emenda 1148
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin.

Or. en

Emenda 1149
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 



AM\909513MT.doc 49/174 PE494.479v01-00

MT

min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin.

Or. en

Emenda 1150
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin.

Or. fr

Emenda 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li jkopri l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu li għandu jiġi stabbilit mill-Istati 
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Membri.

Or. pt

Emenda 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien pubbliċi u privati 
tal-art u lil min qiegħed fil-kera, lil 
maniġers tal-art oħrajn u għandu jkopri l-
ispejjeż tal-istabbiliment u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
ta’ manutenzjoni, għal perjodu massimu ta’ 
tliet snin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kelma “pubbliċi” għandha tiddaħħal. Barra minn hekk, tliet snin huma suffiċjenti. 

Emenda 1153
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż tal-istabbiliment u 
primjum annwali għal kull ettaru li l-
ispejjeż ta’ manutenzjoni, għal perjodu 
massimu ta’ tliet snin.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(b) 
għandu jingħata lil sidien privati tal-art u lil 
min qiegħed fil-kera, lill-muniċipalitajiet u 
l-assoċjazzjonijiet tagħhom, u lis-sidien 
pubbliċi tal-art li ma jingħatawx 
assistenza mill-baġit nazzjonali għall-
attività inkwistjoni, u għandu jkopri l-
ispejjeż tal-istabbiliment u titjib u primjum 
annwali għal kull ettaru li jkopri l-ispejjeż 
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ta’ manutenzjoni, għal perjodu massimu ta’ 
tliet snin.

Or. bg

Emenda 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar
li għandu jitħawwel għal kull ettaru 
għandu jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi u prattiki ta' użu tal-art fejn
siġar perenni huma integrati 
intenzjonalment ma’ għelejjel u/jew 
annimali fuq l-istess unitá ta’ ġestjoni tal-
art. Is-siġar jistgħu jkunu individwali, fi 
gruppi jew f’ringieli ġo ħbula tal-art fissi 
(agro-forestrija ‘tat-tħaddim silvo 
(sylvoarable), silvopastoraliżmu 
(sylvopastoralism), ġonna b’siġar tal-frott 
għall-mergħat) jew fil-limiti bejn il-ħbula 
tal-art fissi (sisien tal-ħaxix, linji tas-
siġar). Il-massimu u l-minimu ta' siġar
(jew kopertura) għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu jew 
mergħat tal-bhejjem tal-art.

Or. en

Emenda 1155
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
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ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

ifissru sistemi fejn jitkabbru s-siġar 
flimkien ma' agrikoltura fi jew ħdejn l-
istess art. L-għadd massimu ta' siġar li 
għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi u ambjentali, l-ispeċijiet tal-
forestrija u l-bżonn li jkun żgurat użu 
agrikolu sostenibbli tal-art.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sistemi tal-agro-forestrija għandhom jiġu definiti minn sistemi tal-użu tal-art li jgħaqdu l-
forestrija u l-agrikultura flimkien. L-użu tat-terminu “estensiva” jista’ jeskludi xi sistemi tal-
għelejjel ewlenin li huma kapaċi jibbenefikaw mill-agro-forestrija, li jagħmlu s-sistemi 
intensivi iktar sostenibbli. Il-miżura tal-agro-forestrija għandha tiġi applikata għal sistemi 
ġodda bħall-konverżjoni ta’ plottijiet bħaż-żoni msaġġra.

Emenda 1156
Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi fejn jitkabbru s-siġar 
flimkien ma' agrikoltura fi jew ħdejn l-
istess art. L-għadd minimu ta' siġar li 
għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi u ambjentali, l-ispeċijiet tal-
forestrija u l-bżonn li jkun żgurat użu 
agrikolu sostenibbli tal-art.

Or. fr

Emenda 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu
sostenibbli tal-art, li jista’ jintwera minn 
speċifikazzjonijiet li huma rikonoxxuti 
mill-Istati Membri.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-kunċett ta’ sostenibbiltà ambjentali ikun oġġettiv u rigoruż f’sens
xjentifiku, hu kruċjali li jiġi ċertifikat minn parti terza speċifika li hi rikonoxxuta minn kull 
Stat Membru individwali.

Emenda 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel jew jiġi priżervat għal 
kull ettaru għandu jkun determinat mill-
Istati Membri b'kunsiderazzjoni għall-
kundizzjonijiet pedoklimatiċi, l-ispeċijiet 
tal-forestrija u l-bżonn li jkun żgurat użu 
agrikolu tal-art.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-istabbiliment m’għandux biss ikun miżura ta’ tħawwil ta’ siġar tal-foresti ġodda; din il-
miżura għandha tqis ukoll il-konservazzjoni u l-ġestjoni tas-siġar/l-injam.

Emenda 1159
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura fuq l-istess 
art. L-għadd massimu ta' siġar li għandu 
jitħawwel għal kull ettaru għandu jkun 
determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

Or. bg

Emenda 1160
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu tal-art.

2. "Is-sistemi tal-agroforestrija" għandhom 
ifissru sistemi ta' użu tal-art fejn jitkabbru 
s-siġar flimkien ma' agrikoltura estensiva 
fuq l-istess art. L-għadd massimu ta' siġar 
li għandu jitħawwel għal kull ettaru għandu 
jkun determinat mill-Istati Membri 
b'kunsiderazzjoni għall-kundizzjonijiet 
pedoklimatiċi, l-ispeċijiet tal-forestrija u l-
bżonn li jkun żgurat użu agrikolu jew tal-
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forestrija tal-art.

Or. lv

Emenda 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minħabba li s-sistemi tal-agro-
forestrija kbar li jeżistu għandhom jiġu 
priżervati, jista’ jingħata appoġġ għat-
titjib tagħhom, biex b’hekk ikunu jistgħu 
jiġu stabbiliti bħala sistemi sostenibbli ta’ 
valur ambjentali u naturali eċċellenti. 

Or. pt

Emenda 1162
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ għandu jkun limitat għar-rata 
massima tal-appoġġ stabbilita fl-Anness I.

3. L-appoġġ għal pjantaġġuni ġodda 
f’artijiet agrikoli u għall-istabbiliment u ż-
żamma ta’ prattiki tal-agro-forestrija, 
inklużi sistemi silvopastorali 
(sylvopastoral), għandu jkun limitat għar-
rata massima tal-appoġġ stabbilita fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 1163
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ għandu jkun limitat għar-rata 
massima tal-appoġġ stabbilita fl-Anness I.

3. L-appoġġ għandu jkun limitat għar-rata 
massima ta’ 100% tal-appoġġ stabbilita fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prevenzjoni u t-tiswija tal-ħsara lill-
foresti minn nirien tal-foresti u diżastri 
naturali u avvenimenti katastrofiċi

Il-prevenzjoni tar-riskji tan-nirien tal-
foresti

Or. fr

Emenda 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi 
tal-foresti u/jew l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għal:

Or. fr
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Emenda 1166
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil detenturi privati u 
pubbliċi tal-foresti, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż għal:

Or. en

Emenda 1167
Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati u pubbliċi 
tal-foresti u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u 
għandu jkopri l-ispejjeż għal:

Or. it

Emenda 1168
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti,
maniġers oħra tal-art, lill-muniċipalitajiet 
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tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall: u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu 
jkopri l-ispejjeż għal interventi li ma 
jagħmlux ħsara lill-bijodiversità jew lil 
servizzi tal-ekosistema:

Or. en

Emenda 1169
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti li ma 
jirċevux għajnuna mill-baġit nazzjonali 
għall-attività inkwistjoni, maniġers oħra 
tal-art, lill-muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u għandu jkopri 
l-ispejjeż għal:

Or. bg

Emenda 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, 
maniġers tal-art oħrajn, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għal:

Or. en
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Emenda 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 35(1)(c) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għall:

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 35(1)(c) 
għandu jingħata biss lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, lill-
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u għandu jkopri l-ispejjeż għal:

Or. de

Emenda 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-istabbiliment ta' infrastruttura 
protettiva. Fil-każ ta' fire breaks (strixxi
mingħajr siġar biex in-nar ma jitħalliex 
jinfirex fil-foresta), l-appoġġ jista' jkopri 
wkoll għajnuna li tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-manutenzjoni. M’għandu 
jingħata ebda appoġġ għal attivitajiet 
relatati mal-agrikoltura f’żoni koperti minn 
impenji agroambjentali.

(a) l-introduzzjoni ta’ tagħmir u sistemi 
preventivi (mogħdijiet forestali, għejun, 
kanali għall-ilma, strixxi ta’ art mingħajr 
siġar ħalli n-nirien ma jinfirxux) li 
jikkostitwixxu netwerk għall-ħarsien ta’ 
żona msaġġra skont ma jingħad fil-
pjanijiet ta’ prevenzjoni tan-nirien 
forestali, lokali jew reġjonali. M’għandu 
jingħata ebda appoġġ għal attivitajiet 
relatati mal-agrikoltura partikolarment
f’żoni koperti minn impenji 
agroambjentali.

Or. fr

Emenda 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-istabbiliment ta' infrastruttura 
protettiva. Fil-każ ta' fire breaks (strixxi 
mingħajr siġar biex in-nar ma jitħalliex 
jinfirex fil-foresta), l-appoġġ jista' jkopri 
wkoll għajnuna li tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-manutenzjoni. M’għandu 
jingħata ebda appoġġ għal attivitajiet 
relatati mal-agrikoltura f’żoni koperti minn 
impenji agroambjentali.

(a) L-istabbiliment ta' infrastruttura 
protettiva. Fil-każ ta' fire breaks (strixxi 
mingħajr siġar biex in-nar ma jitħalliex 
jinfirex fil-foresta), l-appoġġ jista' jkopri 
wkoll għajnuna li tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-manutenzjoni. M’għandu 
jingħata ebda appoġġ għal attivitajiet 
relatati mal-agrikoltura f’żoni koperti minn 
impenji agroambjentali. għajnuna għall-
bdiewa li jrabbu l-bhejjem, li l-bhejjem 
tagħhom, meta jirgħu, jipprevjenu n-
nirien. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-importanza ta’ biedja tal-bhejjem estensiva fil-ġlieda kontra n-nirien forestali billi jnaddfu 
ż-żoni f’riskju ta’ nar għandha tiġi rikonoxxuta.

Emenda 1174
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Istati Membri li jimplimentaw it-
taħmir u l-miżuri preventivi fil-qafas ta’ 
stat u "Pjan ta’ Prevenzjoni kontra n-
nirien forestali” istituzzjonalizzat, 
organizzat fuq skala reġjonali jistgħu 
jirċievu appoġġ finanzjarju taħt l-Artikolu 
22(1). Il-Pjan ta’ Prevenzjoni għandu jiġi 
monitorjat mill-Istat u għandu jkopri t-
territorju nazzjonali sħiħ 
b'dispożizzjonijiet speċjali f’reġjuni 
b’riskju għoli;

Or. en
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Emenda 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra;

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra; l-appoġġ jingħata lil dawn l-
attivitajiet fi grad li ma jkunx akbar minn 
kemm ikunu kompatibbli mal-pjanijiet ta’ 
prevenzjoni tan-nirien forestali lokali jew 
reġjonali;

Or. fr

Emenda 1176
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra;

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra, sakemm ikunu eliġibbli u 
għalhekk integrati fil-Pjan ta’ 
Prevenzjoni;

Or. en

Emenda 1177
Bas Eickhout

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

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra;

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra li jmorru lil’hinn mit-toroq 
forestali u t-tankijiet tal-ilma u jistgħu 
jikkonsistu fi prattiki tradizzjonali 
modernizzati (eż. mergħat, lopping, eċċ);

Or. en

Emenda 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attivitajiet lokali ta’ prevenzjoni fuq 
skala żgħira kontra nirien jew perikli 
naturali oħra;

(b) Attivitajiet ta’ prevenzjoni nazzjonali, 
reġjonali, lokali u fuq skala żgħira kontra 
nirien jew perikli naturali oħra;

Or. pt

Emenda 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) istabbiliment u titjib ta’ faċilitajiet 
għall-monitoraġġ tan-nirien fil-foresti, tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara u ta' mard u 
tagħmir ta’ komunikazzjoni;

(c) istabbiliment u titjib ta’ faċilitajiet 
għall-monitoraġġ tan-nirien fil-foresti, tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara u ta' mard, 
faċilitajiet preventivi u ta’ monitoraġġ u
tagħmir ta’ komunikazzjoni, inkluża 
infrastruttura protettiva u ta’ monitoraġġ;

Or. es
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Emenda 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) istabbiliment u titjib ta’ faċilitajiet
għall-monitoraġġ tan-nirien fil-foresti, tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara u ta' mard u 
tagħmir ta’ komunikazzjoni;

(c) istabbiliment u titjib ta’ faċilitajiet ta’ 
tbassir u monitoraġġ tar-riskji tan-nirien 
fil-foresti, tal-organiżmi li jagħmlu ħsara u 
ta’ mard u tagħmir ta’ komunikazzjoni fiż-
żoni msaġġra;

Or. fr

Emenda 1181
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) istabbiliment u titjib ta’ faċilitajiet 
għall-monitoraġġ tan-nirien fil-foresti, tal-
organiżmi li jagħmlu ħsara u ta' mard u 
tagħmir ta’ komunikazzjoni;

(c) istabbiliment u titjib tat-tbassir ta’
riskji tan-nirien fil-foresti, tal-organiżmi li 
jagħmlu ħsara u ta' mard u ta’ faċilitajiet 
ta’ monitoraġġ u tagħmir ta’ 
komunikazzjoni f’żoni forestali;

Or. en

Emenda 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l- tal-potenzjal ta’ foresta li tkun 
saritilu ħsara minn nirien jew diżastri 
naturali oħra inklużi organiżmi li 
jagħmlu ħsara, mard u avvenimenti 

imħassar
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marbuta mat-tibdil fil-klima.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

[Transferred to Article 26]

Emenda 1183
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) inġieb lura l-potenzjal forestali 
danneġġat min-nirien jew diżastri naturali 
oħrajn, inklużi dawk ikkawżati mill-pesti, 
il-mard u t-tibdil klimatiku, u l-ġrajjiet 
katastrofiċi.

(d) inġieb lura, bi prijorità għall-miżuri li 
jippromwovu riġenerazzjoni naturali, il-
potenzjal forestali danneġġat min-nirien 
jew diżastri naturali oħrajn, inklużi dawk 
ikkawżati mill-pesti, il-mard u t-tibdil 
klimatiku, u l-ġrajjiet katastrofiċi.

Or. en

Emenda 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) inġieb lura l-potenzjal forestali 
danneġġat min-nirien jew diżastri naturali 
oħrajn, inklużi dawk ikkawżati mill-pesti, 
il-mard u t-tibdil klimatiku, u l-ġrajjiet 
katastrofiċi.

(d) inġieb lura l-potenzjal forestali 
danneġġat jew il-qerda min-nirien jew 
diżastri naturali oħrajn, inklużi dawk 
ikkawżati mill-pesti, il-mard u t-tibdil 
klimatiku, u l-ġrajjiet katastrofiċi.

Or. it
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Emenda 1185
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) prevenzjoni u tiswija tad-dannu 
kkawżat mill-organiżmi slavaġ.

Or. en

Emenda 1186
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) prevenzjoni u restawr tad-dannu fil-
foresti kkawżat mill-organiżmi slavaġ

Or. fr

Emenda 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Manutenzjoni ta’ infrastruttura 
protettiva u ż-żamma ta’ livell adegwat ta’ 
kopertura tal-veġetazzjoni fiż-żoni 
forestali sabiex in-nirien forestali jkunu 
jistgħu jiġu evitati permezz tal-mergħat 
tal-bhejjem.

Or. es
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Emenda 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi. Fejn 
ikun rilevanti, għandha tiġi provduta fil-
programm il-lista tal-ispeċijiet ta’ 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti li 
jistgħu jikkawżaw diżastru.

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi.

Or. it

Emenda 1189
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi. Fejn 
ikun rilevanti, għandha tiġi provduta fil-
programm il-lista tal-ispeċijiet ta’ 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti li 
jistgħu jikkawżaw diżastru.

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi.

Or. it
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Emenda 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi. Fejn 
ikun rilevanti, għandha tiġi provduta fil-
programm il-lista tal-ispeċijiet ta’ 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti li
jistgħu jikkawżaw diżastru.

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju ta’ okkorrenza ta’ diżastru
kbir u/jew ħsara ekonomika u ambjentali 
serja għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi. Fejn 
ikun rilevanti, għandha tiġi provduta fil-
programm il-lista tal-ispeċijiet ta’ 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti li 
jistgħu jikkawżaw diżastru, billi jkun 
possibbli l-aġġornament.

Or. pt

Emenda 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat b’evidenza 
xjentifika u rikonoxxut minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi. Fejn 
ikun rilevanti, għandha tiġi provduta fil-
programm il-lista tal-ispeċijiet ta’ 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-pjanti li 
jistgħu jikkawżaw diżastru.

Fil-każ ta’ azzjonijiet preventivi li 
jikkonċernaw organiżmi li jagħmlu ħsara u 
mard, ir-riskju li jseħħ diżastru rilevanti 
għandu jkun appoġġjat, mill-iktar fis 
possibbli, b’evidenza xjentifika u 
rikonoxxut minn organizzazzjonijiet 
xjentifiċi pubbliċi. Fejn ikun rilevanti, 
għandha tiġi provduta fil-programm il-lista 
tal-ispeċijiet ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara 
lill-pjanti li jistgħu jikkawżaw diżastru.

Or. it
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Emenda 1192
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom 
ikunu konsistenti ma’ pjan għall-
protezzjoni tal-foresti stabbilit mill-Istati 
Membri. Għal azjendi li jaqbżu ċertu daqs 
li għandu jiġi determinat mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan 
tal-ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji 
dwar l-objettivi ta' prevenzjoni.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġestjoni tal-foresti fit-tul hi żgurata minn leġiżlazzjoni tal-forestrija nazzjonali. Il-pjanijiet ta’ 
ġestjoni li ntalbu mill-Kummissjoni se jwasslu għal iktar burokrazija.

Emenda 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji 
dwar l-objettivi ta' prevenzjoni.

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din il-miżura tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-Istati Membri.

Emenda 1194
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji 
dwar l-objettivi ta' prevenzjoni.

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1195
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom 
ikunu konsistenti ma’ pjan għall-
protezzjoni tal-foresti stabbilit mill-Istati 
Membri. Għal azjendi li jaqbżu ċertu daqs 
li għandu jiġi determinat mill-Istati 
Membri fil-programm, l-appoġġ għandu 
jkun jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan 
tal-ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji 
dwar l-objettivi ta' prevenzjoni.

Għal azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu 
jiġi determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni.

Or. de
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Emenda 1196
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni.

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti f’konformità mal-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif definit fil-
Konferenza Ministerjali dwar il-
Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa tal-1993 
jew ta’ pjan kumplimetarju għall-pjan ta’ 
ġestjoni forestali diġà eżistenti li jipprovdi 
dettalji dwar l-objettivi ta' prevenzjoni.

Or. en

Emenda 1197
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni.

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri li se 
jkun fih evalwazzjoni nazzjonali tan-
nirien forestali jew riskji ta’ dannu oħrajn 
(billi jiġu eżaminati l-kriterji bħaż-żoni 
bijoklimatiċi, id-distribuzzjoni tal-ħabitats 
u l-frekwenza tal-inċidenti passati) u t-
trattamenti possibbli tagħhom. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
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determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni.

Or. en

Emenda 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni.

L-operazzjonijiet eliġibbli għandhom ikunu 
konsistenti ma’ pjan għall-protezzjoni tal-
foresti stabbilit mill-Istati Membri. Għal 
azjendi li jaqbżu ċertu daqs li għandu jiġi 
determinat mill-Istati Membri fil-
programm, l-appoġġ għandu jkun 
jiddependi mis-sottomissjoni ta’ pjan tal-
ġestjoni tal-foresti li jipprovdi dettalji dwar 
l-objettivi ta' prevenzjoni. Dan ir-rekwiżit 
għandu jitneħħa għal azjendi agrikoli li 
huma parti minn assoċjazzjonijiet tas-
sidien tal-art u huma koperti minn pjan 
ta’ prevenzjoni mfassal mill-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tad-daqs għall-azjendi agrikoli għandhom jitneħħew jekk pjan ta’ ġestjoni 
forestali jiġi ppreżentat, li jistabbilixxi miri għall-prevenzjoni u tiswija ta’ dannu lill-foresti 
kkawżati minn nirien forestali u diżastri naturali, sakemm dawn l-azjendi agrikoli huma parti 
minn assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-art u huma koperti minn pjan ta’ prevenzjoni mfassal 
mill-awtoritajiet kompetenti u għandhom pjan validu approvat għall-iżvilupp jew l-ippjanar 
forestali.
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Emenda 1199
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni forestali klassifikati bħala riskju 
medju sa għoli skont il-pjan għall-
protezzjoni tal-foresti stabbilit mill-Istati 
Membri, għandhom ikunu eliġibbli għal 
appoġġ relatat mal-prevenzjoni tan-nirien 
fil-foresti.

imħassar

Or. de

Emenda 1200
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żoni forestali klassifikati bħala riskju 
medju sa għoli skont il-pjan għall-
protezzjoni tal-foresti stabbilit mill-Istati 
Membri, għandhom ikunu eliġibbli għal 
appoġġ relatat mal-prevenzjoni tan-nirien 
fil-foresti.

Żoni forestali klassifikati bħala riskju
għoli, medju jew baxx skont il-pjan għall-
protezzjoni tal-foresti stabbilit mill-Istati 
Membri, għandhom ikunu eliġibbli għal 
appoġġ relatat mal-prevenzjoni tan-nirien 
fil-foresti.

Or. it

Emenda 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 

imħassar
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tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru 
naturali u li dan id-diżastru jew il-miżuri 
adottati skont id-Direttiva 2000/29/KE 
biex jiġu eradikati jew ikkontrollati mard 
jew organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda 
ta’ mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti 
rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 
baxxa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

[Trasferita għall-Artikolu 26]

Emenda 1202
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’
mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti 
rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, 
minbarra l-ogħla entrata u dik l-iktar 

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw ammont 
konsiderevoli ta’ ħsara. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu limitu għar-
rimbors b’rabta mal-istokk tas-siġar.
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baxxa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem oriġinali marbut mal-qerda tal-potenzjal agrikolu mhuwiex suffiċjentement ċar. Il-
limitu li għandu jiġi definit mill-Istati Membri għandu jkun marbut mal-unità tal-ġestjoni 
forestali (stokk)

Emenda 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’ 
mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti
rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, minbarra 
l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali
jew li l-miżuri adottati skont id-Direttiva 
tal-Kunsill 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard jew organiżmi ta’ 
ħsara kkawżaw il-qerda tal-potenzjal tal-
foresti għal kull unità definita mill-Istati 
Membri. L-estent tad-dannu għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perijodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perijodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, minbarra 
l-ogħla entrata u dik l-aktar baxxa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti addizzjonali ta’ appoġġ, li tal-inqas 30% tal-potenzjal tal-foresti għandu jinqered, 
mhumiex adegwati għall-katastrofi li jistgħu jkunu marbuta ma’ 2000/19/KE. L-ammont u d-
definizzjoni tad-dannu għandhom jiġu determinati mill-Istati Membri. Fir-rigward tal-
perjodu dejjem jikber ta’ 80 sena u iktar, it-telf tal-kumpens hu meħtieġ, li diġà huwa taħt it-
30% tad-dannu.
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Emenda 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’ 
mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti 
rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, minbarra 
l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’ 
mill-inqas 15 % tal-potenzjal tal-foresti 
rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, minbarra 
l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

Or. it

Emenda 1205
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’ 
mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti 

3. L-appoġġ taħt il-paragrafu 1(d) għandu 
jkun suġġett għar-rikonoxximent formali 
tal-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
Istati Membri li jkun seħħ diżastru naturali 
u li dan id-diżastru jew il-miżuri adottati 
skont id-Direttiva 2000/29/KE biex jiġu 
eradikati jew ikkontrollati mard jew 
organiżmi ta’ ħsara kkawżaw il-qerda ta’ 
mill-inqas 30 % tal-potenzjal tal-foresti 
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rilevanti. Dan il-perċentwal għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi tal-potenzjal tal-
foresti eżistenti fil-perjodu ta’ tliet snin 
immedjatament qabel id-diżastru jew fuq 
il-medja tal-perjodu ta’ ħames snin 
immedjatament qabel id-diżastru, minbarra 
l-ogħla entrata u dik l-iktar baxxa.

rilevanti definit mill-Istat Membru. Dan il-
perċentwal għandu jiġi determinat fuq il-
bażi tal-potenzjal tal-foresti eżistenti fil-
perjodu ta’ tliet snin immedjatament qabel 
id-diżastru jew fuq il-medja tal-perjodu ta’ 
ħames snin immedjatament qabel id-
diżastru, minbarra l-ogħla entrata u dik l-
iktar baxxa.

Or. en

Emenda 1206
Maria do Céu Patrão Neves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-appoġġ imsemmi fil-paragrafu 1(d), 
b’eċċezzjoni, ikopri l-problemi tat-tħassir 
forestali kkawżat minn fatturi ambjentali 
bħat-tibdil fil-klima jew it-tniġġis u 
problemi kumplessi tas-saħħa li 
jirriżultaw mill-interazzjoni tal-patoġeni.

Or. pt

Emenda 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ebda appoġġ taħt din il-miżura 
m’għandu jingħata għal telf ta’ dħul li 
jirriżulta mid-diżastru naturali.

imħassar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpens żejjed b’konsegwenza tal-
kombinazzjoni ta’ din il-miżura u 
strumenti oħra ta’ appoġġ nazzjonali jew 
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tal-Unjoni jew skemi tal-assigurazzjoni 
privata jiġi evitat.

Or. fr

Emenda 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti li jtejbu r-reżistenza u l-valur 
ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti

It-tiswija tal-ħsarat lill-foresti kkawżati 
min-nirien u d-diżastri oħrajn u l-
investiment ħalli jittejbu r-reżistenza u l-
valur ambjentali tal-ekosistemi tal-foresti

Or. fr

Emenda 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
dawk pubbliċi u l-maniġers tal-art oħrajn.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ‘dawk pubbliċi’ għandhom jiddaħħlu.



PE494.479v01-00 78/174 AM\909513MT.doc

MT

Emenda 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
dawk pubbliċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għad-diversi miżuri ta’ forestrija jqisu r-realtà tas-sjieda tal-forestrija, 
billi jirrikonoxxu mhux biss lill-muniċipalitajiet iżda wkoll lill-korpi pubbliċi, bħala 
benefiċjarji ta’ dan l-appoġġ.

Emenda 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
dawk pubbliċi.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kunċett jitwessa' biex jinkludi l-korpi privati sabiex tipi oħra ta' korpi, u mhux biss 
il-muniċipalitajiet, ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan l-appoġġ.

Emenda 1212
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti u korpi taħt il-liġi privata 
u dawk pubbliċi.

Or. it

Emenda 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata, 
dawk pubbliċi u semipubbliċi, 
munċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom.

Or. it
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Emenda 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata
u semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil sidien privati, 
semipubbliċi u pubbliċi tal-foresti, 
muniċipalitajiet, foresti statali u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. L-appoġġ jista’
wkoll jingħata lil korpi li jiġġestixxu foresti 
statali.

Or. en

Emenda 1215
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata 
u semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil detenturi ta’ foresti
pubbliċi. Fil-każ ta’ foresti statali, l-appoġġ 
jista’ jingħata wkoll lil korpi li jiġġestixxu 
tali foresti, li jkunu indipendenti mill-baġit 
statali.

Or. en

Emenda 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, maniġers tal-foresti oħrajn, 
munċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom. Fil-każ ta’ foresti statali, l-
appoġġ jista’ jingħata wkoll lil korpi li 
jiġġestixxu tali foresti, li jkunu 
indipendenti mill-baġit statali.

Or. en

Emenda 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali. Din 
ir-restrizzjoni ma tapplikax għall-miżuri 
tal-liming tal-foresti.

Or. de

Emenda 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata lil persuni fiżiċi, sidien 
privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi privata u 
semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

1. L-appoġġ taħt l-Artikolu 22(1)(d) 
għandu jingħata biss lil persuni fiżiċi, 
sidien privati ta’ foresti, korpi taħt il-liġi 
privata u semipubbliċi, munċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom. Fil-każ ta’ 
foresti statali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil korpi li jiġġestixxu tali foresti, li 
jkunu indipendenti mill-baġit statali.

Or. de

Emenda 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
lejn l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur, tal-
foresta jew art imsaġġra fiż-żona 
kkonċernata jew li jtejbu l-potenzjal tal-
ekosistemi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, mingħajr ma jiġu esklużi benefiċċji 
ekonomiċi fiż-żmien twil.

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
b’mod partikolari lejn:

(a) jinġieb lura l-potenzjal forestali 
danneġġat min-nirien jew diżastri 
naturali oħrajn, inklużi dawk ikkawżati 
mill-pesti, il-mard u t-tibdil klimatiku, u l-
ġrajjiet katastrofiċi;
(b) l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur, tal-
foresta jew art imsaġġra fiż-żona 
kkonċernata jew li jtejbu l-potenzjal tal-
ekosistemi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, mingħajr ma jiġu esklużi benefiċċji 
ekonomiċi fiż-żmien twil.
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Or. fr

Emenda 1220
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
lejn l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur, tal-
foresta jew art imsaġġra fiż-żona 
kkonċernata jew li jtejbu l-potenzjal tal-
ekosistemi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, mingħajr ma jiġu esklużi benefiċċji 
ekonomiċi fiż-żmien twil.

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
lejn l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur, tal-
foresta jew art imsaġġra fiż-żona 
kkonċernata jew li jtejbu l-potenzjal tal-
ekosistemi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima.

Or. bg

Emenda 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
lejn l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur, tal-
foresta jew art imsaġġra fiż-żona 
kkonċernata jew li jtejbu l-potenzjal tal-
ekosistemi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, mingħajr ma jiġu esklużi benefiċċji 
ekonomiċi fiż-żmien twil.

2. L-investimenti għandhom ikunu mmirati 
lejn l-issodisfar tal-impenji meħuda għal 
għanijiet ambjentali, servizzi relatati mal-
ekosistemi u/jew li jtejbu l-valur u tal-
produttività tal-foresta jew art imsaġġra 
fiż-żona kkonċernata jew li jtejbu l-
potenzjal tal-ekosistemi għall-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima, inklużi wkoll benefiċċji 
ekonomiċi fiż-żmien twil.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Aspetti ekonomiċi u l-produttività għandhom jiġu inklużi wkoll għal investimenti li għandhom 
l-għan li jżidu r-reżistenza u l-valur ambjentali ta’ ekosistemi forestali, sabiex jiġi kjarifikat 
b’mod sħiħ li qed tingħata attenzjoni lill-produttività ekonomika tal-foresti u t-titjib tar-
riżorsi forestali, kif indikat fil-Premessa (25).

Emenda 1222
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-investimenti għandhom ikunu 
mmirati essenzjalment lejn ir-restawr tal-
potenzjal forestali danneġġat min-nirien 
jew diżastri naturali oħrajn, inklużi dawk 
ikkawżati mill-pesti, il-mard u t-tibdil 
klimatiku.

Or. fr

Emenda 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-appoġġ taħt il-paragrafu 2(d) 
għandu jkun suġġett għar-rikonoxximent 
formali tal-awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti tal-Istati Membri li jkun seħħ 
diżastru naturali u li dan id-diżastru jew 
il-miżuri adottati skont id-
Direttiva 2000/29/KE biex jiġu eradikati 
jew ikkontrollati mard jew organiżmi ta’ 
ħsara kkawżaw il-qerda ta’ mill-inqas 
30 % tal-potenzjal tal-foresti rilevanti. 
Dan il-perċentwal għandu jiġi determinat 
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fuq il-bażi tal-potenzjal tal-foresti eżistenti 
fil-perjodu ta’ tliet snin immedjatament 
qabel id-diżastru jew fuq il-medja tal-
perjodu ta’ ħames snin immedjatament 
qabel id-diżastru, minbarra l-ogħla 
entrata u dik l-iktar baxxa.

Or. fr

Emenda 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din il-miżura tista’ għalhekk tintuża 
biex tiffinanzja l-istabbiliment ta’ 
strumenti ta’ ppjanar forestali bħall-
proġetti ta’ ppjanar u pjanijiet tekniċi li 
għandhom jinkludu inizjattivi ta’ 
investiment iffinanzjati minn din il-
miżura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm provvista għall-finanzjament ta’ xogħol tekniku bħat-tfassil ta’ dokumenti 
forestali bil-ħsieb li jiġi promoss u mħeġġeġ ippjanar forestali aħjar.

Emenda 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-appoġġ għandu jingħata soġġett 
għal provi kwantifikati tal-benefiċċju li 
jġibu magħhom il-beni mingħajr ma 
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jinħoloq valur tas-suq mil—investiment.

Or. pt

Emenda 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Ma jingħata l-ebda appoġġ skont it-
termini tal-paragrafu 2(a) għal telf ta’ 
dħul li jirriżulta minn diżastru naturali. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpens żejjed b’konsegwenza tal-
kombinazzjoni ta’ din il-miżura u 
strumenti oħra ta’ appoġġ nazzjonali jew 
tal-Unjoni jew skemi tal-assigurazzjoni 
privata jiġi evitat.

Or. fr

Emenda 1227
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti f’teknoloġiji ta’ forestrija
ġodda u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija

investimenti f’teknoloġiji ta’ forestrija
ambjentalment sostenibbli u fl-ipproċessar 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
forestrija.

Or. en

Emenda 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati,
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati
u sidien tal-art pubbliċi u , maniġers oħra 
tal-art u lil min qiegħed fil-kera u lil 
maniġers tal-art oħrajn u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. it

Emenda 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti
pubbliċi u privati u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
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Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għad-diversi miżuri ta’ forestrija jqisu r-realtà tas-sjieda tal-forestrija, 
billi jirrikonoxxu mhux biss lill-muniċipalitajiet iżda wkoll lill-korpi pubbliċi, bħala 
benefiċjarji ta’ dan l-appoġġ.

Emenda 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti 
pubbliċi u privati u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. es

Emenda 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e)  
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti 
pubbliċi u privati u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kunċett jitwessa' biex jinkludi l-korpi privati sabiex tipi oħra ta' korpi, u mhux biss 
il-muniċipalitajiet, jibbenefikaw minn dan l-appoġġ.

Emenda 1232
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e)  
għandu jingħata lil detenturi ta’ foresti 
privati, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, korpi pubbliċi 
stabbiliti għall-għan tat-taħriġ 
vokazzjonali u lill-SMEs għal investimenti 
li jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li 
jkunu relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 



PE494.479v01-00 90/174 AM\909513MT.doc

MT

wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs. u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. en

Emenda 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom, ħaddiema tal-foresti u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom, u lill-SMEs 
għal investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. en

Emenda 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
maniġers oħra tal-foresti, muniċipalitajiet 
u l-assoċjazzjonijiet tagħhom u lill-SMEs 
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jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

għal investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. en

Emenda 1235
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti 
f'teknoloġiji tal-forestrija ambjentalment 
sostenibbli jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. en

Emenda 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata lil sidien ta’ foresti privati, 
muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet 
tagħhom u lill-SMEs għal investimenti li 
jtejbu l-potenzjal tal-forestrija jew li jkunu 
relatati mal-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni li jżidu l-valur tal-
prodotti tal-forestrija. Fit-territorji tal-
Gżejjer Azores, il-Madejra, il-Gżejjer 
Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew skont it-
tifsira tar-Regolament (KEE) Nru 2019/93 
u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

1. L-appoġġ skont l-Artikolu 22(1)(e) 
għandu jingħata biss lil sidien ta’ foresti 
privati, muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom u lill-SMEs għal 
investimenti li jtejbu l-potenzjal tal-
forestrija jew li jkunu relatati mal-
ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni li 
jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. Fit-
territorji tal-Gżejjer Azores, il-Madejra, il-
Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer żgħar tal-Eġew 
skont it-tifsira tar-Regolament (KEE) 
Nru 2019/93 u d-Dipartimenti Franċiżi 
Extrakontinentali, l-appoġġ jista’ jingħata 
wkoll lil intrapriżi li mhumiex SMEs.

Or. de

Emenda 1237
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti marbuta mat-titjib tal-
valur ekonomiku tal-foresti għandhom 
ikunu fil-livell tal-azjenda tal-forestrija u 
jistgħu jinkludu l-investimenti relatati ma’ 
makkinarju u prattiki tal-ħsad li ma 
jagħmlux ħsara lill-ħamrija u lir-riżorsi.

2. L-investimenti marbuta mat-titjib tal-
valur ambjentali tal-foresti għandhom 
ikunu fil-livell tal-azjenda tal-forestrija u 
jistgħu jinkludu l-investimenti relatati ma’ 
makkinarju u prattiki tal-ħsad li ma 
jagħmlux ħsara lill-ħamrija u lir-riżorsi ta' 
valur ambjentali partikolari.

Or. en

Emenda 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti marbuta mat-titjib tal-
valur ekonomiku tal-foresti għandhom 
ikunu fil-livell tal-azjenda tal-forestrija u 
jistgħu jinkludu l-investimenti relatati ma’ 
makkinarju u prattiki tal-ħsad li ma 
jagħmlux ħsara lill-ħamrija u lir-riżorsi.

2. L-investimenti marbuta mat-titjib tal-
valur ekonomiku tal-foresti għandhom 
ikunu fil-livell tal-azjenda tal-forestrija u 
jistgħu jinkludu l-investimenti għall-
forniment ta' tagħmir protettiv u ħwejjeġ 
tax-xogħol kif ukoll makkinarju u prattiki 
tal-ħsad li ma jagħmlux ħsara lill-ħamrija u 
lir-riżorsi.

Or. en

Emenda 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investimenti marbuta mat-titjib tal-
valur ekonomiku tal-foresti għandhom 
ikunu fil-livell tal-azjenda tal-forestrija u 
jistgħu jinkludu l-investimenti relatati ma’ 
makkinarju u prattiki tal-ħsad li ma 
jagħmlux ħsara lill-ħamrija u lir-riżorsi.

2. L-investimenti kollha marbuta mat-titjib 
tal-valur ekonomiku tal-foresti u tal-
potenzjal produttiv tagħhom għandhom 
ikunu eliġibbli. Huma għandhom isiru fil-
livell tal-azjenda tal-forestrija u jistgħu 
jinkludu l-investimenti relatati ma’ 
makkinarju u prattiki tal-ħsad li ma 
jagħmlux ħsara lill-ħamrija u lir-riżorsi.

Or. pt

Emenda 1240
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investimenti marbuta mal-produzzjoni 
u l-użu tal-injam bħala materja prima jew 
sors ta’ enerġija għandhom ikunu limitati

3. L-investimenti marbuta mal-produzzjoni 
u l-użu tal-injam bħala materja prima jew 
sors ta’ enerġija huma rilevanti għall-



PE494.479v01-00 94/174 AM\909513MT.doc

MT

għall-operazzjonijiet ta’ ħidma kollha 
qabel l-ipproċessar industrijali.

operazzjonijiet ta’ ħidma kollha 
kkonċernati bit-titjib tal-potenzjal tal-
forestrija u bl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. fr

Emenda 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ għandu jkun limitat għar-rati 
ta’ appoġġ massimu stabbiliti fl-Anness I.

4. L-appoġġ għandu jkun limitat għar-rati 
ta’ appoġġ massimu ta' 60% għal reġjuni 
anqas żviluppati u 40% għal reġjuni oħra.

Or. pt

Emenda 1242
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' investimenti f'teknoloġiji 
tal-forestrija ġodda u fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tal-
forestrija, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali għas-sottomissjoni ta' pjan 
ta' ġestjoni tal-forestrija jew strument 
ekwivalenti inklużi miżuri ta' bijodiversità 
sabiex isir titjib li jista' jitkejjel fl-istat ta' 
konservazzjoni ta' speċi u ħabitats li 
jiddependu fuq jew li huma affettwati 
mill-forestrija, skont l-Istrateġija tal-
Bijodiversità tal-UE.

Or. en
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Emenda 1243
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-appoġġ għall-miżuri tal-foresti 
għandu jkun ibbażat fuq standard għal 
prattiki tajbin favur il-foresti.

Or. en

Emenda 1244
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. L-appoġġ kollu għall-użu u l-
produzzjoni tal-bijoenerġija għandu jkun 
ibbażat fuq il-kriterji ta' sostenibilità.

Or. en

Emenda 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jonqos milli jindirizza l-ħtieġa li jkun hemm struttura fil-provvista tal-
produzzjoni u l-ilħuq tal-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni. Minħabba l-importanza tal-
kwistjoni, din il-miżura għandha tiġi inkluża fir-Regolament dwar l-OKS Unika u allokata 
baġit suffiċjenti. L-approċċ attwali jipprova jagħti trattament favorevoli lill-produtturi ta' 
skala żgħira, iżda jista' jispiċċa jreġġa' lura l-proċessi ta' konsolidazzjoni li diġà qegħdin 
iseħħu jew li huma pprovduti fi strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni ta' skala kbira, u b'hekk 
iwassal għall-frammentazzjoni tal-provvista.

Emenda 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stabbiliment ta' gruppi ta' produtturi Stabbiliment ta' organizzazzjonijiet u
gruppi ta' produtturi

Or. fr

Emenda 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi 
rikonoxxuti skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament [dwar l-OKS Unika] (UE) 
Nru [...] fis-settur tal-agrikoltura u l-
gruppi ta' produtturi fis-settur tal-
forestrija, b'mod partikolari għall-finijiet 
ta’:

Or. fr
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Emenda 1248
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi kif 
definiti fl-Artikolu 106 tar-Regolament 
(UE) Nru [...] dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq fis-settur fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

Or. fr

Emenda 1249
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
organizzazzjonijiet ta' produtturi skont ir-
Regolament dwar l-organizzazzjoni 
komuni tas-suq unika (UE) Nru [...] u ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

Or. de

Emenda 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi u t-tibdil fl-
organizzazzjonijiet tal-produtturi eżistenti, 
permezz ta' fużjonijiet jew skalar 'il fuq,
fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija 
għall-finijiet ta’:

Or. pt

Emenda 1251
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi fis-setturi 
tal-agrikoltura u l-forestrija, jew żieda fid-
daqs u skala tagħhom, għall-finijiet ta’:

Or. pt

Emenda 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment u 
l-iżvilupp ta’ gruppi ta’ produtturi fis-
setturi tal-agrikoltura u l-forestrija għall-
finijiet ta’:
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Or. de

Emenda 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment ta’ 
gruppi ta’ produtturi fis-setturi tal-
agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet ta’:

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata sabiex jiffaċilita l-istabbiliment u 
l-fużjoni ta’ gruppi ta’ produtturi fis-setturi 
tal-agrikoltura u l-forestrija għall-finijiet 
ta’:

Or. es

Emenda 1254
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-adattament tal-produzzjoni u l-eżitu 
tal-produtturi membri ta’ dawn il-gruppi
għar-rekwiżiti tas-suq;

(a) l-adattament tal-produzzjoni u l-eżitu 
tal-produtturi membri ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet għar-rekwiżiti tas-suq;

Or. en

Emenda 1255
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-iżgurar ta' prezzijiet ġusti għall-
produtturi fl-organizzazzjoni, permezz tat-
tisħiħ tas-setgħa ta' negozjar tagħhom fil-
katina tal-ikel;

Or. en

Emenda 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tqegħid konġunt ta’ oġġetti fis-suq, 
inkluża l-preparazzjoni għall-bejgħ, iċ-
ċentralizzazzjoni tal-bejgħ u l-provvista lil 
xerrejja bl-ingrossa;

(b) it-tqegħid konġunt ta’ oġġetti fis-suq u 
l-promozzjoni ta' dan, inkluża l-
preparazzjoni għall-bejgħ, iċ-
ċentralizzazzjoni tal-bejgħ u l-provvista lil 
xerrejja bl-ingrossa;

Or. ro

Emenda 1257
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-istabbiliment tal-infrastrutturi u l-
loġistika tal-użu tal-bijomassa b'mod 
ambjentalment u ekonomikament 
sostenibbli, partikolarment il-
mobilizzazzjoni teknika tal-iskart 
agrikolu, residwi, materjal 
linjoċellulożiku u materjal ċellulożiku 
mhux tal-ikel;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tintuża r-riżorsa tal-bijomassa disponibbli, se jkunu meħtieġa faċilitajiet u 
infrastruttura ġodda.

Emenda 1258
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-istabbiliment u l-ottimizzazzjoni tal-
infrastrutturi u l-loġistika tal-użu tal-
bijomassa b'mod ambjentalment u 
ekonomikament sostenibbli, 
partikolarment il-mobilizzazzjoni teknika 
tal-iskart agrikolu, residwi, materjal 
linjoċellulożiku u materjal ċellulożiku 
mhux tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tintuża r-riżorsa tal-bijomassa disponibbli, se jkunu meħtieġa faċilitajiet u 
infrastruttura ġodda. Investimenti fl-istabbiliment u l-ottimizzazzjoni ta' infrastrutturi u 
kapaċitajiet loġistiċi huma kruċjali biex jiżguraw li l-bijomassa kollha (inklużi materja prima 
bbażata fuq l-agrikoltura, il-foresti u l-iskart) tkun tista' tiġi mobilizzata b'mod ambjentalment 
u ekonomikament sostenibbli, u li tiġi verament użata.

Emenda 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tibdil permezz ta' żieda fis-sħubija 
jew fil-valur tal-produzzjoni 
kummerċjalizzat f'katini oħra tal-valur;



PE494.479v01-00 102/174 AM\909513MT.doc

MT

Or. pt

Emenda 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) skalar 'il fuq permezz ta' reklutaġġ 
jew fużjoni, skont ftehimiet kummerċjali, 
li jippromwovu s-sinerġiji u l-
kumplimentarjetà tal-attivitajiet bejn l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew 
permezz ta’ integrazzjoni vertikali;

Or. pt

Emenda 1261
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, bħall-
iżvilupp ta’ ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

Or. pt

Emenda 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi, bħall-
iżvilupp ta’ ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

Or. pt

Emenda 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ tan-
negozju, ħżin u potenzjal tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

Or. ro

Emenda 1264
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar tal-proċessi tal-innovazzjoni.

(d) attivitajiet oħra li jistgħu jitwettqu minn 
gruppi ta’ produtturi, bħall-iżvilupp ta’ 
ħiliet tan-negozju u tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-organizzazzjoni 
u l-iffaċilitar għall-implimentazzjoni tal-
proċessi tal-innovazzjoni.

Or. it
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Emenda 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-istabbiliment ta' assoċjazzjonijiet 
tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew 
gruppi jew assoċjazzjonijiet tal-produtturi 
responsabbli għas-sorveljanza tal-użu tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi u d-
denominazzjonijiet tal-oriġini jew marki 
tal-kwalità skont il-liġi tal-UE, kif ukoll 
organizzazzjonijiet interprofessjonali 
rikonoxxuti.

Or. es

Emenda 1266
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tibdil permezz ta’ żieda fin-numru 
tal-membri jew żieda fil-valur tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata sa limitu 
massimu sostanzjali tas-suq. 

Or. pt

Emenda 1267
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) skalar 'il fuq permezz ta' reklutaġġ 
jew fużjoni, skont ftehimiet kummerċjali, 
li jippromwovu s-sinerġiji u l-
kumplimentarjetà tal-attivitajiet bejn l-
organizzazzjonijiet ta’ produtturi jew 
permezz ta’ integrazzjoni vertikali; 

Or. pt

Emenda 1268
Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-appoġġ jista' jingħata biss kif 
stabbilit fil-punt 1(b) jekk ma jikkawżax 
falliment tal-kompetizzjoni tal-impriżi li 
jistgħu jikkontribwixxu għall-kisba ta' 
dawn l-objettivi;

Or. fr

Emenda 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni 
ta’ SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment 
rikonoxxuti, skont l-Artikolu 106 tar-
Regolament dwar l-OKS Unika, mill-
awtorità kompetenti tal-Istati Membri fuq 
il-bażi ta’ pjan tan-negozju.
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Or. it

Emenda 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni 
ta’ SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li huma 
uffiċjalment rikonoxxuti mill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri fuq il-bażi ta’ 
pjan tan-negozju.

Or. pt

Emenda 1271
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li huma 
uffiċjalment rikonoxxuti mill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri, skont l-
Artikolu 106 tar-Regolament dwar l-OKS 
Unika, fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. 
Dan għandu jkun limitat għal 
organizzazzjonijiet ta’ produtturi li jaqgħu 
taħt id-definizzjoni ta’ SMEs.

Or. pt

Emenda 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni 
ta’ SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju jew pjan ta' 
azzjoni.

Or. es

Emenda 1273
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni 
ta’ SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju.

Or. en

Emenda 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
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produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li d-dħul annwali tagħhom ma 
jaqbiżx l-EUR 50 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċità tal-entitajiet li jirċievu l-appoġġ taħt dan l-Artikolu, aħna 
nipproponu li nabbandunaw ir-rekwiżit tat-twettiq tad-definizzjoni ta' SMEs li tirreferi għal 
volum ta' dħul annwali u impjieg. Il-kriterju li jillimita l-aċċess għall-appoġġ għandu 
jikkonċerna biss id-dħul annwali u mhux il-livell tal-impjieg. Għalhekk, aħna nipproponu li 
nirtiraw id-definizzjoni ta' SMEs u nillimitaw l-appoġġ għall-gruppi agrikoli billi 
nistabbilixxu limitu ta' dħul annwali li jeskludi n-numru ta' impjegati.

Emenda 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Għal
gruppi ta' produtturi bi dħul inqas minn 
EUR 1 miljun fir-rigward ta' Stati 
Membri li ssieħbu mal-UE qabel l-2004, 
skont l-Artikolu 8(1)(d) ta' dan ir-
Regolament, l-appoġġ se jingħata biss 
rigward RDPs b'subprogramm tematiku li 
jikkonċerna katini tal-provvista qosra.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
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se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Emenda 1276
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
impriżi żgħar/mikro.

Or. en

Emenda 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs.

L-appoġġ għandu jingħata lil gruppi ta’ 
produtturi li huma uffiċjalment rikonoxxuti 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri 
fuq il-bażi ta’ pjan tan-negozju. Dan 
għandu jkun limitat għal gruppi ta’ 
produtturi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ 
SMEs jew meqjusa ekwivalenti għalihom 
fil-liġi tal-Istat Membru.

Or. ro
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Emenda 1278
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jkun immirat għal 
dawn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
fejn il-membri jikkontrollaw il-politika, 
jew permezz ta' maġġoranza tad-drittijiet 
tal-voti jew permezz ta' maġġoranza ta' 
sħubija fil-bord ta' tmexxija.

Or. en

Emenda 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu fi żmien ħames snin mir-
rikonoxximent tal-grupp ta’ produtturi.

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu f'għaxar snin mir-rikonoxximent 
tal-grupp ta’ produtturi.

Or. it

Emenda 1280
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
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l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu fi żmien ħames snin mir-
rikonoxximent tal-grupp ta’ produtturi.

l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu fi żmien ħames snin minn meta 
ingħata l-appoġġ taħt dan l-Artikolu.

Or. pt

Emenda 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu fi żmien ħames snin mir-
rikonoxximent tal-grupp ta’ produtturi.

L-Istati Membri għandhom jivverifikaw li 
l-objettivi tal-pjan ta’ negozju jkunu 
ntlaħqu fi żmien ħames snin minn meta 
ingħata l-appoġġ taħt dan l-Artikolu.
Wara l-ewwel sena, l-appoġġ annwali 
għandu jkun ibbażat fuq il-verifika tal-
prestazzjoni mkejla permezz ta' indikaturi 
kwantitattivi sempliċi tal-progress lejn l-
għanijiet stabbiliti fi snin preċedenti.

Or. pt

Emenda 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara perjodu ta' ħames snin, il-gruppi ta' 
produtturi għandhom jiġu rikonoxxuti 
bħala organizzazzjonijiet tal-produtturi 
skont l-Artikolu 106 tar-Regolament (UE) 
Nru … (ir-Regolament dwar l-OKS 
unika).

Or. es
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Emenda 1283
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel ħames snin mid-data li fiha l-grupp 
ta’ produtturi jkun ġie rikonoxxut fuq il-
bażi tal-pjan tan-negozju tiegħu. Dan 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kummerċjalizzata annwali tal-
grupp. L-Istati Membri għandhom iħallsu 
l-aħħar pagament biss wara li jkunu 
vverifikaw l-implimentazzjoni korretta tal-
pjan tan-negozju.

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel ħames snin mid-data li fiha ngħata 
l-appoġġ taħt dan l-Artikolu. Dan għandu 
jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-valur tal-
produzzjoni kummerċjalizzata annwali tal-
grupp. L-Istati Membri għandhom iħallsu 
l-aħħar pagament biss wara li jkunu 
vverifikaw l-implimentazzjoni korretta tal-
pjan tan-negozju.

Or. pt

Emenda 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel ħames snin mid-data li fiha l-grupp 
ta’ produtturi jkun ġie rikonoxxut fuq il-
bażi tal-pjan tan-negozju tiegħu. Dan 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kummerċjalizzata annwali tal-
grupp. L-Istati Membri għandhom iħallsu 
l-aħħar pagament biss wara li jkunu 
vverifikaw l-implimentazzjoni korretta tal-
pjan tan-negozju.

L-appoġġ għandu jitħallas bħala għajnuna 
ta’ rata fissa f’pagamenti annwali għall-
ewwel għaxar snin mid-data li fiha ngħata 
l-appoġġ taħt dan l-Artikolu. Dan għandu 
jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-valur tal-
produzzjoni kummerċjalizzata annwali tal-
grupp. L-Istati Membri għandhom iħallsu 
l-aħħar pagament biss wara li jkunu 
vverifikaw l-implimentazzjoni korretta tal-
pjan tan-negozju.

Or. pt
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Emenda 1285
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-grupp ta’ produtturi 
kkalkulat fuq il-bażi tal-valur annwali 
medju tal-produzzjoni kkummerċjalizzata 
tal-membri tiegħu fit-tliet snin qabel ma 
ngħaqdu fil-grupp. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-
membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi kkalkulat fuq il-bażi tal-valur 
annwali medju tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata tal-membri tiegħu fit-
tliet snin qabel ma ngħaqdu fl-
organizzazzjoni. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-
membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.

Or. pt

Emenda 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-grupp ta’ produtturi 
kkalkulat fuq il-bażi tal-valur annwali 
medju tal-produzzjoni kkummerċjalizzata 
tal-membri tiegħu fit-tliet snin qabel ma 
ngħaqdu fil-grupp. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-
membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.

Fl-ewwel sena, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu appoġġ lill-organizzazzjoni ta’ 
produtturi kkalkulat fuq il-bażi tal-valur 
annwali medju tal-produzzjoni 
kkummerċjalizzata tal-membri tiegħu fit-
tliet snin qabel ma ngħaqdu fl-
organizzazzjoni. Fil-każ ta’ gruppi ta’ 
produtturi fis-settur tal-forestrija, l-appoġġ 
għandu jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-
produzzjoni kkumerċjalizzata medja tal-
membri tal-grupp fuq l-aħħar ħames snin 
qabel ir-rikonoxximent, eskluż l-ogħla 
valur u dak l-iktar baxx.
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Or. pt

Emenda 1287
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ ta' gruppi ta' produtturi fis-
settur tal-forestrija, l-appoġġ għandu jkun 
kundizzjonali għas-sottomissjoni ta' pjan 
ta' ġestjoni tal-forestrija jew strument 
ekwivalenti inklużi miżuri ta' bijodiversità 
sabiex isir titjib li jista' jitkejjel fl-istat ta' 
konservazzjoni ta' speċi u ħabitats li 
jiddependu fuq jew li huma affettwati 
mill-forestrija, skont l-Istrateġija tal-
Bijodiversità tal-UE.
L-appoġġ għall-miżuri favur il-foresti 
għandu jkollu bħala kundizzjoni l-
istandard għal prattiki tajbin favur il-
foresti.

Or. en

Emenda 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-aħħar tal-perjodu ta' għaxar snin, 
l-organizzazzjoni tal-produtturi teħtieġ 
tissodisfa r-rekwiżiti għar-rikonoxximent 
skont l-Artikolu 106 tar-Regolament (UE) 
Nru (OKS/2012).

Or. pt
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Emenda 1289
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din il-
miżura fil-programmi għall-iżvilupp rurali 
għandha tkun obbligatorja.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din il-
miżura fil-programmi għall-iżvilupp rurali 
għandha tkun obbligatorja. Dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu appoġġ għat-tinwib, 
l-inklużjoni ta' prodotti tar-raba' li fihom 
il-proteini fit-tinwib, it-titjib ta' 
kultivazzjonijiet perenni, u l-użu tal-
metodi bijoloġiċi ta' kontroll ta' organiżmi 
li jagħmlu ħsara bħala mezz għat-tnaqqis 
jew il-mitigazzjoni ta' organiżmi li 
jagħmlu ħsara bħal pereżempju l-użu tal-
invigoraturi naturali tal-pjanti u l-
għedewwa naturali;

Or. en

Emenda 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din il-
miżura fil-programmi għall-iżvilupp rurali 
għandha tkun obbligatorja.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din il-
miżura fil-programmi għall-iżvilupp rurali 
għandha tkun obbligatorja. Dawn l-
operazzjonijiet jistgħu jħallsu għall-
preservazzjoni kif ukoll għall-bidliet tal-
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prattiki agrikoli billi ssir kontribuzzjoni 
pożittiva għall-ambjent u l-klima.

Or. fr

Emenda 1291
Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
fit-territorji tagħhom, skont il-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali 
jew lokali tagħhom. L-inklużjoni ta’ din il-
miżura fil-programmi għall-iżvilupp rurali 
għandha tkun obbligatorja.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli l-għajnuna taħt din il-miżura 
lit-tipi kollha tal-operazzjoni, mingħajr 
diskriminazzjoni, fit-territorji tagħhom, 
skont il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet speċifiċi 
nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom. 
L-inklużjoni ta’ din il-miżura fil-
programmi għall-iżvilupp rurali għandha 
tkun obbligatorja.

Or. de

Emenda 1292
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jadottaw prattiki tal-
biedja u għodod ta’ ġestjoni ambjentali li 
jirrispondu għall-isfidi agroambjentali 
b’mod integrat. Għandha tingħata 
prijorità lit-tranżizzjoni għall-biedja 
organika u għal sistemi avvanzati għall-
biedja sostenibbli. Programmi 
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jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

agroambjentali għandhom jimmiraw għal 
eżempji tal-aħjar prattiki fil-ġestjoni tal-
ħamrija, ġestjoni tal-ilma, bijodiversità, 
riċiklaġġ tan-nutrijenti u żamma tal-
ekosistema (il-"prinċipju prekursur"), 
jipprijoritizzaw l-investiment f'dawn it-
tekniki, u jfittxu li jferrxu l-aħjar prattiki 
fit-territorju kollu tal-programm.
L-iskemi klimatiċi għandhom ikunu 
mmirati biex jiksbu t-titjib tal-prestazzjoni 
fit-tnaqqis fil-gassijiet tas-serra tal-
azjenda agrikola kollha kemm hi jew tas-
sistema agrikola kollha kemm hi. 
Meta jkun debitament ġustifikat biex 
jintlaħqu objettivi ambjentali, il-pagamenti 
agroambjentali klimatiċi jistgħu jingħataw 
lil partijiet oħra responsabbli mill-ġestjoni 
tal-art jew gruppi ta’ partijiet oħra 
responsabbli mill-ġestjoni tal-art. L-Istati 
Membri għandhom jagħtu prijorità lill-
miżuri agroambjentali eżistenti li taw 
prova ta’ prestazzjoni ambjentali għolja.

Or. en

Emenda 1293
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jistgħu jingħataw lil partijiet oħra 
responsabbli mill-ġestjoni tal-art jew 

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa u gruppi 
ta’ bdiewa li jimpenjaw ruħhom, fuq bażi 
volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola.



PE494.479v01-00 118/174 AM\909513MT.doc

MT

gruppi ta’ partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art.

Or. en

Emenda 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola jew art xierqa għall-agrikoltura 
jew li jkunu investu f'miżuri biex jadattaw 
għall-bidla fil-klima. Meta jkun 
debitament ġustifikat biex jintlaħqu 
objettivi ambjentali, il-pagamenti 
agroambjentali klimatiċi jistgħu jingħataw 
lil gruppi ta' bdiewa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-grupp fil-mira ta' din il-miżura għandu jkun primarjament il-bdiewa.

Emenda 1295
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
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għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq iż-żoni 
eliġibbli. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

Or. fr

Emenda 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjoni li 
tikkonsisti f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar fuq l-art 
agrikola. Meta jkun debitament ġustifikat 
biex jintlaħqu objettivi ambjentali, il-
pagamenti agroambjentali klimatiċi jistgħu 
jingħataw lil partijiet oħra responsabbli 
mill-ġestjoni tal-art jew gruppi ta’ partijiet 
oħra responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

2. Il-pagamenti agroambjentali u tal-klima 
għandhom jingħataw lil bdiewa, gruppi ta’ 
bdiewa u partijiet oħra responsabbli mill-
ġestjoni tal-art li jimpenjaw ruħhom, fuq 
bażi volontarja, li jwettqu operazzjonijiet li
jikkorrispondu f'impenji agroambjentali 
klimatiċi wieħed jew aktar. Meta jkun 
debitament ġustifikat biex jintlaħqu 
objettivi ambjentali, il-pagamenti 
agroambjentali klimatiċi jistgħu jingħataw 
lil partijiet oħra responsabbli mill-ġestjoni 
tal-art jew gruppi ta’ partijiet oħra 
responsabbli mill-ġestjoni tal-art.

Or. it

Emenda 1297
Karin Kadenbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru 
sinifikament lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti permezz tal-
Kapitolu I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. en

Emenda 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012, rekwiżiti minimi rilevanti 
għall-użu ta’ fertilizzanti u prodotti tal-
protezzjoni tal-pjanti kif ukoll rekwiżiti 
obbligatorji rilevanti oħra stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti 
obbligatorji kollha għandhom ikunu 
identifikati fil-programm.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri kollha agroambjentali u klimatiċi għandhom b'definizzjoni jiġu aċċettati bħala 
"ekoloġiċi" fi ħdan it-titjib ekoloġiku tal-pilastru 1, iżda mingħajr żieda tal-linja bażi tar-
rekwiżiti għall-pilastru 2.

Emenda 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. fr

Emenda 1300
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
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Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012,
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. it

Emenda 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012,
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. it

Emenda 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. en

Emenda 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. en
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Emenda 1304
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012,
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

Or. fr

Emenda 1305
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti kif ukoll rekwiżiti obbligatorji 

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012.



AM\909513MT.doc 125/174 PE494.479v01-00

MT

rilevanti oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji 
kollha għandhom ikunu identifikati fil-
programm.

Or. en

Emenda 1306
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti kif ukoll rekwiżiti obbligatorji 
rilevanti oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji 
kollha għandhom ikunu identifikati fil-
programm.

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu IV tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012. Dawn 
ir-rekwiżiti obbligatorji kollha għandhom 
ikunu identifikati fil-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linja bażi għall-pagamenti agroambjentali m'għandhiex tipprevjeni lill-Istati Membri milli 
jistabbilixxu leġiżlazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura u l-ambjent.

Emenda 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012 u obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti 
kif ukoll rekwiżiti obbligatorji rilevanti 
oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji kollha 
għandhom ikunu identifikati fil-programm.

3. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
jkopru biss dawk l-impenji li jmorru lil 
hinn mill-istandards obbligatorji rilevanti 
stabbiliti permezz tal-Kapitolu I tat-
Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012, obbligi rilevanti oħra 
stabbiliti taħt il-Kapitolu 2 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) Nru DP/2012, u 
rekwiżiti minimi rilevanti għal fertilizzanti 
u l-użu ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti. Dawn ir-rekwiżiti obbligatorji 
kollha għandhom ikunu identifikati fil-
programm.

Or. pt

Emenda 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-applikazzjoni tal-kundizzjonalità 
f'miżuri ta' żvilupp rurali bbażati fuq żoni 
ta' pagamenti għandha ssir flimkien ma' 
approċċ unitarju applikabbli għaż-żewġ 
pilastri fir-rigward tar-regoli dwar il-
kalkolu tal-pieni tal-kundizzjonalità fil-
każ tal-benefiċjarji ta' skemi żgħar tal-
bdiewa. L-implimentazzjoni tal-pakkett 
ekoloġiku bħala l-bażi għal dan l-approċċ 
jkollha żewġ effetti: 
1. Żieda fl-isforz amministrattiv minħabba 
l-piż tal-proċess ta' programmazzjoni 
relatat mat-tfassil tal-programmi ta' 
żvilupp rurali, segwiti mill-iżvilupp tal-
mekkaniżmi kumplessi sabiex tkun tista' 
ssir l-implimentazzjoni teknika ta' tali 
skemi ta' pagament. 
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2. Tnaqqis fl-impatt mistenni tal-miżuri li 
jappoġġaw il-protezzjoni ambjentali u l-
ġestjoni sostenibbli tal-art agrikola u r-
riżorsi naturali.
L-introduzzjoni tal-pakkett tat-titjib 
ekoloġiku se twassal għal tnaqqis fil-livell 
tal-pagamenti agroambjentali skont il-
kriterji li ma jirrispettawx il-prinċipji tal-
kwantifikazzjoni ta' dħul mitluf u nfiq 
addizzjonali mġarrab mill-bdiewa wara l-
implimentazzjoni tal-impenji. Irid jitħallas 
il-kumpens sħiħ għad-dħul mitluf u l-
infiq addizzjonali mġarrab minħabba l-
implimentazzjoni ta' miżuri 
agroambjentali. 

Or. ro

Emenda 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pagamenti agroambjentali klimatiċi 
għandhom jinkludu miżuri li 
jinkoraġġixxu l-ġestjoni pożittiva tal-
obbligi stabbiliti taħt l-Artikolu 32, 
Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) Nru DP/2012 biex jistimulaw aktar 
it-twettiq ambjentali. Tali miżuri 
għandhom ikunu mfassla apposta għall-
art ikkunċernata biex jinkiseb il-
benefiċċju ambjentali massimu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi stimulat aktar it-twettiq ambjentali tal-obbligi li jikkonċernaw ż-żoni ta' interess 
ekoloġiku taħt il-pagament għat-titjib ekoloġiku tal-ewwel Pilastru, jeħtieġ li titħeġġeġ il-
ġestjoni pożittiva permezz ta' skemi agroambjentali.
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Emenda 1310
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jista' jiġi pprovdut appoġġ lill-bdiewa 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti nazzjonali 
ta' Ġestjoni Integrata ta' Organiżmi ta' 
Ħsara meta dawn immorru lil hinn mill-
prinċipji komuni u r-rekwiżiti stabbiliti 
taħt id-Direttiva 2009/128/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Emenda 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ li l-bdiewa jkunu 
awtomatikament intitolati għall-appoġġ 
imsemmi fil-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru [DP], il-miżuri 
agroambjentali klimatiċi stabbiliti f'dan 
ir-Regolament fl-Artikolu 29(4) 
m'għandhomx għalfejn ikunu l-istess 
bħall-miżuri għat-titjib ekoloġiku, 
madankollu, il-programmi agroambjentali 



AM\909513MT.doc 129/174 PE494.479v01-00

MT

klimatiċi jeħtieġu jmorru lil hinn mill-
benefiċji tal-ekoloġija.

Or. en

Emenda 1312
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu kull 
sforz biex jipprovdu lill-persuni li 
jimpenjaw ruħhom li jwettqu 
operazzjonijiet taħt din il-miżura l-għarfien 
u l-informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom, inkluż permezz ta’ 
pariri esperti relatati mal-impenn u/jew 
billi l-appoġġ taħt din il-miżura jingħata 
bil-kundizzjoni li jittieħed it-taħriġ 
rilevanti.

4. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu kull 
sforz biex jipprovdu lill-persuni li 
jimpenjaw ruħhom li jwettqu 
operazzjonijiet taħt din il-miżura l-għarfien 
u l-informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom, inkluż permezz ta’ 
pariri esperti relatati mal-impenn u/jew 
billi l-appoġġ taħt din il-miżura jingħata 
bil-kundizzjoni li jittieħed it-taħriġ 
rilevanti.

Or. en

Emenda 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu kull 
sforz biex jipprovdu lill-persuni li 
jimpenjaw ruħhom li jwettqu 
operazzjonijiet taħt din il-miżura l-għarfien 
u l-informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom, inkluż permezz ta’ 
pariri esperti relatati mal-impenn u/jew 
billi l-appoġġ taħt din il-miżura jingħata 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jimpenjaw ruħhom li jwettqu 
operazzjonijiet taħt din il-miżura jkollhom 
l-opportunità li jiksbu l-għarfien u l-
informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom, inkluż permezz ta’ 
stabbiliment ta' servizzi ta' konsulenza 
esperta relatata mal-impenn. 



PE494.479v01-00 130/174 AM\909513MT.doc

MT

bil-kundizzjoni li jittieħed it-taħriġ 
rilevanti.

Or. it

Emenda 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Hija meħtieġa dispożizzjoni 
tranżizzjonali fir-rigward tar-regoli l-
ġodda sabiex il-benefiċjarji tal-pagamenti 
agroambjentali jkunu jistgħu jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet ta' eliġibilità li jeħtieġu 
jiġu sodisfati. Ħafna riskji jistgħu jsiru 
viżibbli mal-ispezzjoni: intensifikazzjoni 
tal-attivitajiet tal-biedja f'żoni ta' valur 
naturali għoli aktar milli żgurar tad-dħul 
agrikolu/domestiku, b'effett negattiv 
sussegwenti fuq il-fatturi ambjentali (il-
bijodiversità, l-ilma, il-ħamrija, il-bidliet 
fil-klima); impossibilità li jiġi assorbit il-
finanzjament allokat għall-objettivi 
ambjentali (minimu ta' 25% tal-
kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR għal kull 
programm ta' żvilupp rurali).

Or. ro

Emenda 1315
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 

5. Fil-kuntest tal-kisba u ż-żamma tal-
objettivi ambjentali tal-UE, l-impenji 
skont din il-miżura għandhom jittieħdu 
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biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom 
għal tipi ta’ impenji partikolari, inkluż 
billi tiġi prevista estensjoni annwali wara 
t-terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

għal perjodu ta’ erbatax-il sena bin-non-
parteċipazzjoni pprovduta fl-istadju ta' 
seba' snin.

Or. en

Emenda 1316
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
bażikament jittieħdu għal perjodu ta’ bejn 
sena u seba’ snin, skont l-investimenti li 
jkunu saru. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali. L-għażla 
annwali ta' estensjoni hija disponibbli 
wkoll għall-impenji eżistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġi determinat il-perjodu li matulu miżura agroambjentali klimatika 
partikolari tiġi implimentata għal kull miżura b'mod separat.
Ħames snin mhuwiex perjodu ideali għall-miżuri kollha. L-għażla ta' estensjoni ta' miżura 

fuq bażi annwali għandha wkoll tiġi estiża għall-proġetti eżistenti.

Emenda 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal jew iqsar 
(minimu ta' sena) fil-programmi ta' 
żvilupp rurali tagħhom għal tipi ta’ impenji 
partikolari, inkluż billi tiġi prevista 
estensjoni annwali wara t-terminazzjoni 
tal-perjodu inizjali.

Or. en

Emenda 1318
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal jew iqsar
fil-programmi ta' żvilupp rurali tagħhom 
għal tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi 
tiġi prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

Or. de

Emenda 1319
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara d-
determinazzjoni tal-perjodu inizjali. Għall-
impenji ġodda li jsegwu direttament l-
impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw 
perjodu iqsar fil-programmi tagħhom ta' 
żvilupp rurali. F'każijiet ġġustifikati kif 
xieraq, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jiddeterminaw perjodu inizjali iqsar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw flessibilità sabiex jiddeterminaw l-aktar tul xieraq ta' 
ftehimiet skont il-kundizzjonijiet speċifiċi fir-reġjun. Ftehimiet ġodda wara d-determinazzjoni 
tal-perjodu inizjali għandhom ikunu indipendenti fil-każ ta' sanzjonijiet. L-emenda proposta 
hija konformi mat-test rivedut konsolidat tal-President Daniż.

Emenda 1320
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
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prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali. Għall-
impenji ġodda li jsegwu direttament l-
impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw 
perjodu iqsar fil-programmi tagħhom ta' 
żvilupp rurali. F'każijiet ġġustifikati kif 
xieraq, l-Istati Membri jistgħu wkoll 
jiddeterminaw perjodu inizjali iqsar.

Or. en

Emenda 1321
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali. Għal 
submiżuri u orjentazzjonijiet speċifiċi, 
għandha ssir dispożizzjoni għall-Istati 
Membri li jagħmlu impenji taħt din il-
miżura għall-perjodi ta' inqas minn 
ħames snin.

Or. bg

Emenda 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ 
biex jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

5. L-impenji skont din il-miżura, li jkopru 
tul ta' żmien li għandu jiġi stabbilit fil-
programm, għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin. 
Madankollu, fejn ikun meħtieġ biex 
jinkisbu jew jinżammu l-benefiċċji 
ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi 
prevista estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali.

Or. pt

Emenda 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenji agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

Finanzjament mill-FAEŻR jista' jintuża 
għall-miżuri li jaqgħu taħt il-Kapitolu 2 
tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 
DZ/2012.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-miżuri agroambjentali u klimatiċi fil-prinċipju jmorru iktar lil hinn mir-
rekwiżiti għat-titjib ekoloġiku fi ħdan il-pagamenti diretti. Miżuri agroambjentali u klimatiċi 
ċertifikati għandhom għalhekk jissodisfaw ir-rekwiżiti għal titjib ekoloġiku b'mod awtomatiku.
Għalhekk, il-miżuri kollha għandhom jgħoddu u jkunu eliġibbli għat-tnejn, it-titjib ekoloġiku 
fil-pilastru wieħed u l-iskema agroambjentali fil-pilastru tnejn.

Emenda 1324
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spiża addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 30% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
40%. F'każijiet ġġustifikati kif xieraq 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazjoni ambjentali, l-appoġġ jista' 
jingħata bħala rata fissa jew pagament ta' 
darba għal kull unità meta jiġu rreġistrati 
restrizzjonijiet permanenti fuq iż-żoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.
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Emenda 1325
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 30% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

Or. en

Emenda 1326
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%. F'każijiet ġġustifikati kif xieraq 
għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-
konservazzjoni ambjentali, l-appoġġ jista' 
jingħata bħala rata fissa jew pagament ta' 
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darba għal kull unità għall-impenji biex 
jirrinunzjaw għall-użu kummerjċali taż-
żoni, ikkalkulat fuq il-bażi ta' spejjeż 
addizzjonali mġarrba u d-dħul mitluf.

Or. en

Emenda 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Għall-iskopijiet tal-impenji tal-grupp, 
ammont b'rata fissa għandu jingħata lil 
kull bidwi parteċipant sabiex ikopri l-
ispiża addizzjonali tal-adattament fl-ewwel 
sena.

Għall-iskopijiet tal-kalkolu tal-pagamenti 
msemmija f'dan il-paragrafu, meta jkun 
hemm riskju li prattiki li jkunu ta' 
benefiċċju għall-ambjent u l-klima jistgħu 
jiġu abbandunati, l-Istati Membri jistgħu 
jikkalkolaw l-appoġġ fuq il-bażi tal-ispiża 
involuta fl-abbandun tal-attivitajiet.

Or. pt

Emenda 1328
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa jew gruppi ta’ maniġers oħra tal-
art, il-livell massimu għandu jkun 30%.
Meta l-programm tal-iżvilupp rurali ma 
jipprovdix għall-implimentazzjoni tal-
miżura taħt l-Artikolu 31, għall-
operazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE u 
2000/60/KE, il-livell massimu relatat mal-
ispejjeż tat-tranżazzjoni għandu jiżdied 
għal 30%.   

Or. it

Emenda 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda, 
anke jekk qed jiġu ppreservati prattiki 
eżistenti li huma favur l-ambjent.

L-ispejjeż addizzjonali u d-dħul mitluf 
għandu jiġi stabbilit fir-rigward tal-



PE494.479v01-00 140/174 AM\909513MT.doc

MT

prattiki meqjusa li jkunu inqas favur l-
ambjent. Dawn għandhom ikunu dawk il-
prattiki li l-awtoritajiet pubbliċi jkunu 
stennew li jitwettqu fiż-żona kollha 
kkonċernata li kieku ma kien hemm l-
ebda pagament.
Fejn ikun meħtieġ, il-pagamenti jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa 
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenn agroambjentali 
klimatiċi. Meta l-impenji jaqgħu taħt 
azzjoni kollettiva, il-livell massimu għandu 
jkun 30%.

Or. fr

Emenda 1330
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenji 
meħuda. Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa 
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenn agroambjentali 
klimatiċi. Meta l-impenji jittieħdu minn 
gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jippremjaw lill-
benefiċjarji għall-isforzi li jagħmlu biex 
itejbu l-prestazzjoni ambjentali u 
klimatika tal-azjenda, b'attenzjoni 
partikolari fuq l-investimenti li jindirizzaw 
l-isfidi ġodda tal-bidla fil-klima, l-enerġija 
rinovabbli, l-ilma u l-ġestjoni tal-ħamrija, 
u l-bijodiversità. Fejn ikun meħtieġ, dawn 
jistgħu jkopru wkoll spejjeż ta’ 
tranżazzjoni sa valur massimu ta’ 20% tal-
primjum imħallas għall-impenn 
agroambjentali klimatiċi. Meta l-impenji 
jittieħdu minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell 
massimu għandu jkun 30%.

Or. en
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Emenda 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni u spejjeż 
bħala komponent ta' inċentiv sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inċentiv għall-introduzzjoni jew iż-żamma ta' proċessi ta' produzzjoni favur l-ambjent, il-
konservazzjoni tal-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, ir-riżorsi naturali, u l-bijodiversità, huwa 
ta' interess pubbliku.

Emenda 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
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Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-protezzjoni tal-ambjent u l-preservazzjoni tal-bijodiversità, 
huwa neċessarju għall-bdiewa li jagħżlu li jaqilbu minn biedja konvenzjonali għall-biedja 
organika, li jiġu kkumpensati bis-sħiħ għall-ispejjeż addizzjonali li jġarrbu u d-dħul li jitilfu.

Emenda 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa u/jew gruppi ta’ maniġers oħra 
tal-art, il-livell massimu għandu jkun 30%.

Or. it

Emenda 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa, il-livell massimu għandu jkun 
30%.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn ikun meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjoni sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn agroambjentali klimatiċi. 
Meta l-impenji jittieħdu minn gruppi ta’ 
bdiewa jew gruppi ta’ maniġers oħra tal-
art, il-livell massimu għandu jkun 30% jew 
gruppi ta' maniġers oħra tal-art.

Or. es

Emenda 1335
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għall-iskopijiet tal-kalkolu tal-
pagamenti msemmija fil-paragrafu 
preċedenti, meta jkun hemm riskju li 
prattiki li jkunu ta' benefiċċju għall-
ambjent u l-klima jistgħu jiġu 
abbandunati, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw il-kunċett tal-kost tal-għażla.

Or. pt

Emenda 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta l-impenji taħt din il-miżura 
jinkludu l-implimentazzjoni tal-miżuri tat-
titjib ekoloġiku fi tħejjija għall-ilħuq ta' 
impenji oħra taħt din il-miżura, dawn il-
miżuri tat-titjib ekoloġiku jistgħu jiġu 
kkumpensati fi ħdan il-miżura.   F'dak il-
każ jistgħu ma jirċevux appoġġ bħala 
"investimenti mhux produttivi" taħt l-
Artikolu 18(1)(d).  

Or. it

Emenda 1337
Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn meħtieġ għall-iżgurar tal-
applikazzjoni effiċjenti tal-miżura, l-Istati 
Membri jistgħu jużaw il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 49(3) għall-għażla 
tal-benefiċjarji.

imħassar

Or. fr

Emenda 1338
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda appoġġ skont din il-miżura ma 
jista’ jingħata għal impenji li huma koperti 
taħt il-miżura tal-biedja organika.

L-ebda appoġġ skont din il-miżura ma 
jista’ jingħata għal impenji li huma koperti 
taħt il-miżura tal-biedja organika. L-ebda 
appoġġ abbażi ta’ din il-miżuri ma jista’ 
jingħata għal impenji li jkunu ta’ 
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benefiċċju għall-klima imma jkollhom 
impatt negattiv fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda appoġġ skont din il-miżura ma
jista’ jingħata għal impenji li huma 
koperti taħt il-miżura tal-biedja organika.

Il-pagamenti agroambjentali u klimatiċi 
jistgħu ma jingħatawx għall-konverżjoni 
jew iż-żamma tal-miżura tal-biedja 
organika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-miżuri agroambjentali bidwi jista’ jikseb il-finanzjament ngħidu aħna għat-twaqqif u 
ż-żamma ta’ bijotopi tradizzjonali jew zoni wiesa’ li jiswew ta’ buffer. Din l-għażla għandha 
tinżamm.

Emenda 1340
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-appoġġ jista’ jiġi provdut għall-
konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi fl-
agrikoltura għal operazzjonijiet mhux 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 1 sa 8.

9. L-appoġġ għandu jiġi provdut għall-
konservazzjoni u l-użu sostenibbli u l-
iżvilupp tad-diversità ġenetika fl-
agrikoltura għal operazzjonijiet mhux 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 1 sa 8. Għandu jkun mandatorju 
għall-programmi ta' żvilupp rurali li 
jagħtu tali appoġġ. 
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Or. en

Emenda 1341
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mal-estensjoni annwali 
tal-impenji wara l-perjodu inizjali tal-
operazzjoni, il-kundizzjonijiet applikabbli 
għal impenji għall-estensifikazzjoni u l-
ġestjoni b’mod differenti tat-trobbija tal-
bhejjem, il-limitazzjoni ta’ fertilizzanti, 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti jew 
inputs oħra, it-trobbija ta’ razez lokali fil-
periklu li jintilfu minħabba skopijiet 
agrikoli jew għall-preservazzjoni ta’ riżorsi 
ġenetiċi tal-pjanti kif ukoll b’rabta mad-
definizzjoni tal-operazzjonijiet eliġibbli 
taħt il-paragrafu 9.

10. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mal-estensjoni annwali 
tal-impenji wara l-perjodu inizjali tal-
operazzjoni, il-kundizzjonijiet applikabbli 
għal impenji għall-estensifikazzjoni u l-
ġestjoni b’mod differenti tat-trobbija tal-
bhejjem, l-użu orjentat ta’ fertilizzanti, 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti jew 
inputs oħra lejn agrikoltura sostenibbli, it-
trobbija ta’ razez lokali fil-periklu li jintilfu 
minħabba skopijiet agrikoli jew għall-
preservazzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi tal-pjanti 
kif ukoll b’rabta mad-definizzjoni tal-
operazzjonijiet eliġibbli taħt il-paragrafu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-motivaturi ewlenin tad-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli kien li jillimita l-użu tal-
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti u li jiżgura li jiġu żviluppati prodotti aħjar biex 
jiminimizzaw l-impatt fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk, ir-Regolament 
1107/2009 jillimita l-impatt u r-riskju tal-prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti permeżż tar-
rieżami tas-sustanzi attivi. L-adozzjoni ta' miżuri addizzjonali permezz ta' atti delegati dwar l-
użu tal-prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti fil-kuntest tal-PAK għandu tkun, fi kwalunkwe każ, 
orjentata fl-istess direzzjoni sabiex tiżgura koerenza transpolitika.

Emenda 1342
James Nicholson, Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mal-estensjoni annwali 
tal-impenji wara l-perjodu inizjali tal-
operazzjoni, il-kundizzjonijiet applikabbli 
għal impenji għall-estensifikazzjoni u l-
ġestjoni b’mod differenti tat-trobbija tal-
bhejjem, il-limitazzjoni ta’ fertilizzanti, 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti jew 
inputs oħra, it-trobbija ta’ razez lokali fil-
periklu li jintilfu minħabba skopijiet 
agrikoli jew għall-preservazzjoni ta’ riżorsi 
ġenetiċi tal-pjanti kif ukoll b’rabta mad-
definizzjoni tal-operazzjonijiet eliġibbli 
taħt il-paragrafu 9.

10. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati taħt l-
Artikolu 90 b’rabta mal-estensjoni annwali 
tal-impenji wara l-perjodu inizjali tal-
operazzjoni, il-kundizzjonijiet applikabbli 
għal impenji għall-estensifikazzjoni u l-
ġestjoni b’mod differenti tat-trobbija tal-
bhejjem, l-orjentazzjoni tal-użu ta' 
fertilizzanti, prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti jew inputs oħra lejn agrikoltura 
sostenibbli, it-trobbija ta’ razez lokali fil-
periklu li jintilfu minħabba skopijiet 
agrikoli jew għall-preservazzjoni ta’ riżorsi 
ġenetiċi tal-pjanti kif ukoll b’rabta mad-
definizzjoni tal-operazzjonijiet eliġibbli 
taħt il-paragrafu 9.

Or. en

Emenda 1343
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Abbażi tal-valutazzjoni ex-ante, l-
Istati Membri għandhom jiffavorixxu l-
miżuri agroambjentali li jkunu żiedu l-
prestazzjoni ambjentali f'livell ta' azjenda 
agrikola u f'livell reġjonali, huma u 
jiżviluppaw skemi ambjentali ġodda jew 
dawk diġa eżistenti fil-perjodu li jmiss ta' 
programmazzjoni ħalli jżommu l-użu tal-
iskemi, u jkabbru aktar l-impatt tagħhom.

Or. en

Emenda 1344
Karin Kadenbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10b. L-Istati Membri għandhom 
jiffaċilitaw id-dħul tal-bdiewa fl-iskemi 
ambjentali sat-tmiem tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni jekk l-objettivi jkunu 
għadhom ma ntlaħqux.

Or. en

Emenda 1345
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar
Biedja organika
1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta' ŻAU lill-
bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jimpenjaw 
ruħhom, fuq bażi volontarja li jikkonvertu 
jew iżommu prattiki u metodi tal-biedja 
organika kif definiti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 834/200735.
2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.
3. L-impenji skont din il-miżura 
għandhom jittieħdu għal perjodu ta’ bejn 
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ħames u seba’ snin. Meta l-appoġġ 
jingħata għaż-żamma tal-biedja organika, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom 
għal estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-ewwel perjodu ta’ ħames 
snin.
4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenji 
meħuda. Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa 
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenn. Meta l-impenji 
jittieħdu minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell 
massimu għandu jkun 30%.
5. L-appoġġ għandu jkun limitat għall-
ammonti massimi stabbiliti fl-Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sussidju addizzjonali għall-biedja organika, apparti s-sussidjar globali tal-agrikoltura, 
għandu jiġi rifjutat peress li jwassal għal distorsjonijiet mhux mixtieqa tal-kompetizzjoni 
għall-impriżi agrikoli. Minħabba d-dħul li dejjem qed jikber għall-impriżi organiċi u l-infiq li 
dejjem qed jibker tal-konsumaturi, nuqqas potenzjali tas-suq ma jistax jitressaq bħala 
ġustifikazzjoni għal sussidju.

Emenda 1346
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta' ŻAU lill-
bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jimpenjaw 
ruħhom, fuq bażi volontarja li jikkonvertu 
jew iżommu prattiki u metodi tal-biedja 
organika kif definiti fir-Regolament tal-

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta' ŻAU lill-
bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jimpenjaw 
ruħhom, fuq bażi volontarja li jikkonvertu 
jew iżommu prattiki u metodi tal-biedja 
organika kif definiti fir-Regolament tal-
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Kunsill (KE) Nru 834/200735. Kunsill (KE) Nru 834/200735. Għandu 
jkun mandatorju għall-programmi ta' 
żvilupp rurali li jagħtu tali appoġġ. 

Or. en

Emenda 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta' ŻAU lill-
bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li jimpenjaw 
ruħhom, fuq bażi volontarja li jikkonvertu 
jew iżommu prattiki u metodi tal-biedja 
organika kif definiti fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 834/200735.

1. L-appoġġ taħt din il-miżura għandu 
jingħata għal kull ettaru ta' ŻAU u/jew LU,
lill-bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa li 
jimpenjaw ruħhom, fuq bażi volontarja li 
jikkonvertu jew iżommu prattiki u metodi 
tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/200735.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġu determinati l-ammonti ta' appoġġ għal kull unità ta' bhejjem 
(LU), peress li nkella jkun diffiċli jew impossibbli li jitfasslu miżuri biex jippromwovu t-
trobbija ta' bhejjem organiċi flimkien ma' linji simili għal dawk f'perjodi ta' programmazzjoni 
preċedenti.

Emenda 1348
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
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tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.

tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012.

Or. en

Emenda 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012. Dawn ir-rekwiżiti 
kollha għandhom jiġu identifikati fil-
programm.

Or. ro

Emenda 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
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tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.

tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti . Dawn ir-
rekwiżiti kollha għandhom jiġu identifikati 
fil-programm.

Or. pt

Emenda 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji lil jmorru lil hinn mill-istandards 
obbligatorji rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012, rekwiżiti minimi 
rilevanti għall-użu ta’ fertilizzanti u 
prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti kif ukoll 
rekwiżiti obbligatorji rilevanti oħra 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
Dawn ir-rekwiżiti kollha għandhom jiġu 
identifikati fil-programm.

2. L-appoġġ għandu jingħata biss għal 
impenji bi produzzjoni organika li jmorru 
lil hinn mill-istandards obbligatorji 
rilevanti stabbiliti l-Kapitolu I tat-Titolu VI 
tar-Regolament (UE) Nru HR/2012, 
rekwiżiti minimi rilevanti għall-użu ta’ 
fertilizzanti u prodotti tal-protezzjoni tal-
pjanti kif ukoll rekwiżiti obbligatorji 
rilevanti oħra stabbiliti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Dawn ir-rekwiżiti kollha 
għandhom jiġu identifikati fil-programm.

Or. en

Emenda 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
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seba’ snin. Meta l-appoġġ jingħata għaż-
żamma tal-biedja organika, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu fil-programmi ta' żvilupp 
rurali tagħhom għal estensjoni annwali 
wara t-terminazzjoni tal-ewwel perjodu ta’ 
ħames snin.

seba’ snin. Jeħtieġ ukoll li l-Istati Membri 
jippermettu lill-bdiewa jieħdu dawn l-
impenji wara l-2015 billi 
jiggarantixxulhom għall-inqas appoġġ 
għal ħames snin taħt il-Programmi PAK 
eżistenti u sussegwenti wara l-2020. L-
irtirar mill-impenji għandu jkun possibbli 
biss jekk l-ebda miżura simili oħra ma tiġi 
appoġġata fil-programmi wara l-2020.
Meta l-appoġġ jingħata għaż-żamma tal-
biedja organika, l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu fil-programmi ta' żvilupp rurali 
tagħhom għal estensjoni annwali wara t-
terminazzjoni tal-ewwel perjodu ta’ ħames 
snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-domanda għall-prodotti tal-biedja organika fl-UE qed tiżdied. Għalhekk l-iżvilupp tal-
irziezet organiċi għandu jkun eliġibbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni kollu, sabiex l-
istabbilimenti l-ġodda jingħataw pjanar fit-tul.

Emenda 1353
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Meta l-appoġġ jingħata għaż-
żamma tal-biedja organika, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu fil-programmi ta' żvilupp 
rurali tagħhom għal estensjoni annwali 
wara t-terminazzjoni tal-ewwel perjodu ta’ 
ħames snin.

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Meta l-appoġġ jingħata għall-
konverżjoni għall-biedja organika, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeterminaw perjodu 
inizjali iqsar li jikkorrispondi għall-
perjodu ta' konverġenza. Meta l-appoġġ 
jingħata għaż-żamma tal-biedja organika, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
estensjoni annwali wara t-terminazzjoni 
tal-ewwel perjodu ta’ ħames snin. Għall-
impenji ġodda li jikkonċernaw iż-żamma 
direttament wara l-impenn imwettaq fil-
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perjodu inizjali, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw perjodu iqsar fil-
programmi tagħhom ta' żvilupp rurali.

Or. en

Emenda 1354
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Meta l-appoġġ jingħata għaż-
żamma tal-biedja organika, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu fil-programmi ta' żvilupp 
rurali tagħhom għal estensjoni annwali 
wara t-terminazzjoni tal-ewwel perjodu ta’ 
ħames snin.

3. L-impenji skont din il-miżura għandhom 
jittieħdu għal perjodu ta’ bejn ħames u 
seba’ snin. Meta l-appoġġ jingħata għall-
konverżjoni għall-biedja organika, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeterminaw perjodu 
inizjali iqsar li jikkorrispondi għall-
perjodu ta' konverġenza. Meta l-appoġġ 
jingħata għaż-żamma tal-biedja organika, 
l-Istati Membri jistgħu jipprovdu fil-
programmi ta' żvilupp rurali tagħhom għal 
estensjoni annwali wara t-terminazzjoni 
tal-ewwel perjodu ta’ ħames snin. Għall-
impenji ġodda li jikkonċernaw iż-żamma 
direttament wara l-impenn imwettaq fil-
perjodu inizjali, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw perjodu iqsar fil-
programmi tagħhom ta' żvilupp rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw flessibilità sabiex jiddeterminaw l-aktar tul xieraq ta' 
ftehimiet skont il-kundizzjonijiet speċifiċi fir-reġjun. Ftehimiet ġodda wara d-determinazzjoni 
tal-perjodu inizjali għandhom ikunu indipendenti fil-każ ta' sanzjonijiet. L-emenda proposta 
hija konformi mat-test rivedut konsolidat tal-President Daniż.

Emenda 1355
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji involuti 
fil-konverżjoni għall-biedja organika. Il-
pagamenti biex jinżammu l-prattiki tal-
biedja organika għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u 
dħul mitluf li jirriżultaw mill-impenji 
meħuda. Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu 
jkopru wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa 
valur massimu ta’ 20% tal-primjum 
imħallas għall-impenn. Meta l-impenji 
jittieħdu minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell 
massimu għandu jkun 30%.

Or. pt

Emenda 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

L-istess bħas-sitwazzjoni rigward l-Artikolu 29(6), il-livell tal-pagament kumpensatorju 
għandu jkopri l-ispejjeż addizzjonali kollha mġarrba, u d-dħul mitluf, mill-benefiċjarji meta 
jbidlu għall-biedja ekoloġika.

Emenda 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 
għandu jkun 30%.

Or. ro

Emenda 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jittieħdu 
minn gruppi ta’ bdiewa, il-livell massimu 

4. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena u għandhom jikkumpensaw lill-
benefiċjarji għal spejjeż addizzjonali u dħul 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji meħuda. 
Fejn hu meħtieġ, dawn jistgħu jkopru 
wkoll spejjeż ta’ tranżazzjonijiet sa valur 
massimu ta’ 20% tal-primjum imħallas 
għall-impenn. Meta l-impenji jaqgħu taħt 
azzjoni kollettiva, il-livell massimu għandu 
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għandu jkun 30%. jkun 30%.

Or. fr

Emenda 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex jipprovdu lill-bdiewa li ħadu 
impenji taħt din il-miżura bl-għarfien u l-
informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom.

Or. en

Emenda 1360
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex jipprovdu lill-bdiewa li ħadu 
impenji taħt din il-miżura bl-għarfien u l-
informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentawhom.

Or. en

Emenda 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
u jassistu lill-bdiewa bl-għarfien u l-
informazzjoni meħtieġa biex 
jimplimentaw l-impenji meħuda.

Or. pt

Emenda 1362
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu fil-programmi tagħhom ta’ 
żvilupp rurali kif din il-miżura tista’ tkun 
kombinata ma’ miżuri oħrajn fir-
Regolament, b’riferiment speċifiku għall-
Artikoli 17, 18, 28, 29, 31, 36 għat-
twessigħ tal-biedja organika u għall-ksib 
ta’ riżultati tajbin f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-ambjent u mal-objettivi ta’ 
żvilupp ekonomiku rurali.

Or. en

Emenda 1363
Alyn Smith
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu fil-programmi tagħhom ta’ 
żvilupp rurali kif din il-miżura tista’ tkun 
kombinata ma’ miżuri oħrajn fir-
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Regolament, b’riferiment speċifiku għall-
Artikoli 17, 18, 28, 29, 31, 36 biex 
jipprovdu oqfsa politiċi koerenti għat-
twessigħ tal-biedja organika. 

Or. en

Emenda 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom, fil-
programmi tagħhom ta’ żvilupp rurali, 
jiddeskrivu kif dawn il-miżuri jistgħu 
jkunu kombinati ma’ miżuri oħrajn tal-
FAEŻR.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-miżuri agroambjentali u klimatiċi fil-prinċipju jmorru iktar lil hinn mir-
rekwiżiti għat-titjib ekoloġiku fi ħdan il-pagamenti diretti. Miżuri agroambjentali u klimatiċi 
ċertifikati għandhom għalhekk jissodisfaw ir-rekwiżiti għal titjib ekoloġiku b'mod awtomatiku.
Għalhekk, il-miżuri kollha għandhom jgħoddu u jkunu eliġibbli għat-tnejn, it-titjib ekoloġiku 
fil-pilastru wieħed u l-iskema agroambjentali fil-pilastru tnejn.  Diversi miżuri tal-FAEŻR 
għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp.

Emenda 1365
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minkejja l-Artikolu 30 (a) (ġdid) l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jinkorporaw miżuri organiċi f'miżuri 
agroambjentali klimatiċi.
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Or. en

Emenda 1366
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-appoġġ jista' jkopri wkoll spejjeż li 
jirriżultaw minn attivitajiet ta' 
informazzjoni u promozzjoni li 
jikkonċernaw il-prodotti organiċi.

Or. en

Emenda 1367
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
appoġġ taħt din il-miżura disponibbli fit-
territorji kollha tagħhom. L-inklużjoni ta’ 
din il-miżura fil-programmi għall-iżvilupp 
rurali għandha tkun obbligatorja.

Or. en

Emenda 1368
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont din il-miżura għandu 
jingħata kull sena u għal kull ettaru ta’ 
ŻAU jew għal kull ettaru ta’ foresti sabiex 
jikkumpensa l-benefiċjarji għal spejjeż 
imġarrba u d-dħul mitluf li jirriżulta mill-
iżvantaġġi fiż-żoni kkonċernati, marbuta 
mal-implimentazzjoni tad-
Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE, u 
2000/60/KE.

1. L-appoġġ skont din il-miżura għandu 
jingħata kull sena u għal kull ettaru ta’ 
ŻAU jew għal kull ettaru ta’ foresti sabiex 
jikkumpensa l-benefiċjarji għal spejjeż 
imġarrba u d-dħul mitluf li jirriżulta mill-
iżvantaġġi fiż-żoni kkonċernati, marbuta 
mal-implimentazzjoni tad-
Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE, u 
2000/60/KE.

L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ 
bħala rata fissa jew pagament ta' darba 
għal kull unità meta żoni jkunu soġġetti 
għal restrizzjonijiet permanenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-attivitajiet meħtieġa sabiex jintlaħqu l-miri fid-direttivi li huma msemmija f'dan l-
artikolu, huma jew irriversibbli (pereżempju l-ħolqien tal-art mistagħdra) jew iridu jkunu 
permanenti biex jilħqu l-effett sħiħ (pereżempju l-obbligi biex jissaħħu l-konservazzjoni u s-
sekwestru tal-karbonju). Pagamenti ta' darba huma għodda effettivi li jinkludi wkoll 
simplifikazzjoni amministrattiva sostanzjali.

Emenda 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont din il-miżura għandu 
jingħata kull sena u għal kull ettaru ta’ 
ŻAU jew għal kull ettaru ta’ foresti sabiex 
jikkumpensa l-benefiċjarji għal spejjeż 
imġarrba u d-dħul mitluf li jirriżulta mill-
iżvantaġġi fiż-żoni kkonċernati, marbuta 
mal-implimentazzjoni tad-
Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE, u 
2000/60/KE.

1. L-appoġġ skont din il-miżura għandu 
jingħata kull sena u għal kull ettaru ta’ art 
agrikola jew għal kull ettaru ta’ foresti 
sabiex jikkumpensa l-benefiċjarji għal 
spejjeż imġarrba u d-dħul mitluf li jirriżulta 
mill-iżvantaġġi fiż-żoni kkonċernati, 
marbuta mal-implimentazzjoni tad-
Direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE, u 
2000/60/KE.
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Or. en

Emenda 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettivament, kif ukoll lil maniġers oħra 
tal-art.

Or. en

Emenda 1371
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati, l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti u 
sidien tal-foresti komunali rispettivament.
F’każijiet debitament ġustifikati, jista’ 
jingħata lil maniġers oħra tal-art.

Or. de

Emenda 1372
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art jew muniċipalitajiet u l-
assoċjazzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 
ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettivament, u lil korpi pubbliċi tal-
ġestjoni tal-forestrija li ma jirċevux 
finanzjament mill-baġits nazzjonali. 
F’każijiet debitament ġustifikati, jista’ 
jingħata lil maniġers oħra tal-art.

Or. ro

Emenda 1374
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tas-sidien tal-foresti 
rispettviament. F’każijiet debitament 

2. L-appoġġ għandu jingħata lil bdiewa u 
lil sidien tal-foresti privati u l-
assoċjazzjonijiet tal-bdiewa u tas-sidien 
tal-foresti privati rispettivament. F’każijiet 
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ġustifikati, jista’ jingħata lil maniġers oħra 
tal-art.

debitament ġustifikati, jista’ jingħata lil 
maniġers oħra tal-art.

Or. bg

Emenda 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata biss b’rabta mal-
iżvantaġġi li jirriżultaw minn rekwiżiti li 
jmorru lil hinn mill-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta fl-
Artikolu 94 u l-Anness II għar-
Regolament tal-Kunsill (UE) 
Nru HR/2012.

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata b’rabta mal-iżvantaġġi 
kollha li jirriżultaw mill-implimentazzjoni 
ta' dawk id-Direttivi.

Or. it

Emenda 1376
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata biss b’rabta mal-
iżvantaġġi li jirriżultaw minn rekwiżiti li
jmorru lil hinn mill-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba pprovduta fl-Artikolu 94 u 
l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru HR/2012.

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata biss b’rabta mal-
iżvantaġġi li jirriżultaw minn rekwiżiti li 
jmorru lil hinn mill-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba pprovduta fl-Artikolu 94 u 
l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru HR/2012 u għandu bħala 
kundizzjoni l-eżistenza ta' obbligi speċifiċi 
ta' ġestjoni marbutin mat-twettiq tal-
objettivi ta' Direttivi speċifikati.
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Or. en

Emenda 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata biss b’rabta mal-
iżvantaġġi li jirriżultaw minn rekwiżiti li 
jmorru lil hinn mill-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba pprovduta fl-Artikolu 94 u 
l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru HR/2012.

3. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 92/43/KEE u 2009/147/KE 
għandu jingħata biss b’rabta mal-
iżvantaġġi li jirriżultaw minn rekwiżiti li 
jmorru lil hinn mill-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba pprovduta fl-Artikolu 94 u 
l-Anness II għar-Regolament tal-Kunsill 
(UE) Nru HR/2012. Għall-iskopijiet tal-
kalkolu tal-pagamenti msemmija f'dan il-
paragrafu, meta jkun hemm riskju li 
prattiki li jkunu ta' benefiċċju għall-
ambjent u l-klima jistgħu jiġu 
abbandunati, l-Istati Membri jistgħu 
jikkalkolaw l-appoġġ fuq il-bażi tal-ispiża 
involuta fl-abbandun tal-attivitajiet.

Or. pt

Emenda 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 2000/60/KE, għandu jingħata biss 
b’rabta ma’ rekwiżiti speċifiċi li:

4. L-appoġġ lill-bdiewa, marbut mad-
Direttiva 2000/60/KE, għandu jingħata biss 
b’rabta ma’ rekwiżiti speċifiċi li jmorru lil 
hinn mir-rekwiżiti ta' ġestjoni statutorja u 
kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba 
stabbiliti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu VI tar-
Regolament (UE) Nru RH/2012.
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Or. fr

Emenda 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu ġew introdotti mid-
Direttiva 2000/60/KE, li jkunu 
f’konformità mal-programmi ta’ miżuri 
tal-pjanijiet ta’ ġestjoni taż-żoni 
idrografiċi għall-finijiet tal-ilħuq tal-
għanijiet ambjentali ta’ dik id-Direttiva u 
li jmorru lil hinn mill-miżuri meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-ilma;

imħassar

Or. fr

Emenda 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-
Kapitolu I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

imħassar

Or. fr

Emenda 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-
Kapitolu I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

imħassar

Or. it

Emenda 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

(b) imorru lil hinn mill-kundizzjoni
agrikola u ambjentali tajba pprovduta fl-
Artikolu 94 u l-Anness II tar-Regolament 
tal-Kunsill (UE) Nru HR/2012.

Or. en

Emenda 1383
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal- (b) imorru lil hinn mill-kundizzjoni
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ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

agrikola u ambjentali tajba pprovduta mill-
Kapitolu I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-linja bażi għall-pagamenti għal żoni indikati ta' Natura 2000  u d-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma (WFD). Il-politika tal-iżvilupp rurali jeħtieġ li jkollha għodda adegwati 
għall-iżgurar tal-implimentazzjoni tad-WFD. Billi tiġi stabbilita linja bażi ogħla għall-
pagamenti għad-WFD, hemm ir-riskju li r-regolament ifixkel l-implimentazzjoni tad-WFD u l-
benefiċċji ambjentali li jirriżultaw minnha.

Emenda 1384
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

(b) imorru lil hinn mill-kundizzjoni
agrikola u ambjentali tajba pprovduta mill-
Kapitolu I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess linja bażi għandha tapplika għat-tliet direttivi. Barra minn hekk, id-direttiva qafas 
dwar l-ilma tista' timponi bidliet maġġuri fl-użu tal-art u tirriżulta fir-rinunzja tal-art 
agrikola li l-bdiewa għandhom jiġu kkumpensati għaliha.

Emenda 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

(b) l-istandards statutorji dwar il-ġestjoni li 
jistabbilixxu kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajbin provduti fil-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Prattiki meħtieġa taħt il-komponent tat-titjib ekoloġiku m'għandhomx ikunu inklużi fil-linja 
bażi għall-appoġġ taħt id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, peress li l-kundizzjonijiet għal dawn 
il-pagamenti għandhom ikunu identiċi għal dawk għall-pagamenti ta' Natura 2000.

Emenda 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

(b) l-istandards statutorji dwar il-ġestjoni li 
jistabbilixxu kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajbin provduti fil-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Prattiki meħtieġa taħt il-komponent tat-titjib ekoloġiku m'għandux ikun inkluż fil-linja bażi 
għall-appoġġ taħt id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, peress li l-kundizzjonijiet għal dawn il-
pagamenti għandhom ikunu identiċi għal dawk għall-pagamenti għal Natura 2000.
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Emenda 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti tal-
ġestjoni statutorji u l-kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba pprovduta mill-Kapitolu 
I tat-Titolu VI tar-Regolament 
(UE) Nru HR/2012 u l-obbligi stabbiliti 
skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru DP/2012.

(b) l-istandards statutorji dwar il-ġestjoni li 
jistabbilixxu kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajbin provduti fil-Kapitolu I 
tat-Titolu VI tar-Regolament (UE) 
Nru HR/2012.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-pagamenti taħt id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) jkunu 
identiċi għal dawk għal Natura 2000 jekk il-prattiki meħtieġa taħt il-komponent tat-titjib 
ekoloġiku jkunu inklużi fil-linja bażi għall-appoġġ taħt id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 

Emenda 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) imorru lil hinn mil-livell tal-
protezzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
eżistenti fiż-żmien li d-
Direttiva 2000/60/KE ġiet adottata kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(9) tad-
Direttiva 2000/60/KE;

imħassar

Or. fr
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Emenda 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jimponu bidliet radikali fit-tip ta' użu 
tal-art, u/jew restrizzjonijiet ewlenin fi 
prattika tal-biedja li tirriżulta f’telf 
sinifikanti ta' dħul.

imħassar

Or. fr

Emenda 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jimponu bidliet radikali fit-tip ta' użu 
tal-art, u/jew restrizzjonijiet ewlenin fi 
prattika tal-biedja li tirriżulta f’telf 
sinifikanti ta' dħul.

(d) jimponu bidliet fit-tip ta' użu tal-art, 
u/jew restrizzjonijiet fi prattika tal-biedja li 
tirriżulta f’telf ta' dħul.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-irziezet li qed iġarrbu telf ma jkunux imċaħħda mill-aċċess għall-
għajnuna.

Emenda 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jimponu bidliet radikali fit-tip ta' użu 
tal-art, u/jew restrizzjonijiet ewlenin fi 

(d) jimponu bidliet radikali fit-tip ta' użu 
tal-art, u/jew restrizzjonijiet ewlenin fi 



PE494.479v01-00 172/174 AM\909513MT.doc

MT

prattika tal-biedja li tirriżulta f’telf 
sinifikanti ta' dħul.

prattika tal-biedja jew il-preservazzjoni ta' 
prattiki eżistenti favur l-ambjent li 
jirriżultaw f’telf kumparattivament
sinifikanti ta' dħul.

Or. fr

Emenda 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żoni agrikoli u tal-foresti tan-Natura 
2000 identifikati skont id-
Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE ;

(a) Żoni agrikoli u tal-foresti tan-Natura 
2000 identifikati skont id-
Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE u 
dawk imsemmija fl-Artikolu 12 tad-
Direttiva 92/43/KEE u li jinsabu barra ż-
żoni definiti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 
92/43/KEE u l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2009/14/KE jekk ikollhom speċi 
jew ħabitats koperti minn dawn id-
Direttivi;

Or. fr

Emenda 1393
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żoni oħra delimitati ta’ protezzjoni tan-
natura b’restrizzjonijiet ambjentali 
applikabbli għal biedja jew foresti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE. 
Dawn iż-żoni, skont il-programm ta' 
żvilupp rurali, m’għandhomx jaqbżu 5%
taż-żoni identifikati tan-Natura 2000 

(b) żoni oħra delimitati ta’ protezzjoni tan-
natura b’restrizzjonijiet ambjentali 
applikabbli għal biedja jew foresti li 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-
popolazzjonijiet tal-ispeċi skont l-Anness 
IV tad-Direttiva 92/43/KEE, għall-
implimentazzjoni tal-Artikolu 10 tad-
Direttiva 92/43/KEE u għall-ispeċi kollha 
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koperti bl-ambitu territorjali tiegħu; tal-għasafar skont it-termini tal-Artikolu 
1 tad-Direttiva 2009/147/KE. Dawn iż-
żoni, imsemmija f'dan il-punt, skont il-
programm ta' żvilupp rurali, m’għandhomx 
jaqbżu 7% taż-żoni identifikati tan-Natura 
2000 koperti bl-ambitu territorjali tiegħu;

Or. en

Emenda 1394
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-pjan ta' finanzjament, jiġu ppreżentati 
baġits separati għal żoni agrikoli Natura 
2000, żoni forestali Natura 2000 u 
pagamenti fl-ambitu tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma.

Or. en

Emenda 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Għelejjel permanenti 

Mingħajr ħsara għar-rekwiżiti ordinarji 
relatati mal-investiment u r-rinovazzjoni 
tal-faċilitajiet, il-bdiewa għandhom 
jiżguraw li jżommu l-għelejjel permanenti.   

Or. it
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Emenda 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Il-pagamenti lill-bdiewa f’żoni bil-
muntanji u żoni oħra li jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħra, u b'mod partikolari lill-
bdiewa impenjati f'sistemi ta' biedja ta' 
valur għoli, għandhom jingħataw kull sena 
għal kull ettaru ta’ ŻAU sabiex 
jikkumpensaw lill-bdiewa għal spejjeż 
addizzjonali u dħul mitluf b’rabta mar-
restrizzjonijiet għal produzzjoni agrikola 
fiż-żona kkonċernata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lil żoni ta' valur naturali għoli, kif ukoll liż-żoni u r-
reġjuni tal-muntanji. Id-dħul mill-biedja f'dawn iż-żoni huwa ġeneralment baxx, li jfisser li l-
biedja qed issir dejjem aktar intensiva. Dan qed ikollu effett negattiv fuq l-ambjenti naturali u 
l-pajsaġġi li jagħmlu żoni bħal dawn daqshekk speċjali.


