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Emenda 103
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Skont l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), l-objettivi tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp, inklużi dawk approvati fil-
kuntest tan-Nazzjonijiet Uniti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn, 
għandhom jitqiesu fl-ambitu tal-PAK. 
Miżuri meħuda fl-ambitu ta’ dan ir-
Regolament m'għandhomx jipperikolaw 
il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fit-tul tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk l-
anqas żviluppati, u għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-impenji 
tal-Unjoni sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-implimentazzjoni ta’ dan ir-
regolament għandha tkun konsistenti 
mal-objettivi tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp tal-Qafas ta' Politika tal-UE fil-
qasam tas-sigurtà tal-ikel (COM (2010) 
127) billi jkun żgurat li l-użu ta’ miżuri 
tal-PAK ma jipperikolawx il-kapaċità tal-
produzzjoni tal-ikel kif ukoll is-sigurtà tal-
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ikel ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ħila 
tal-popolazzjonijiet tagħhom li jitmgħu 
lilhom infushom, filwaqt li jkun rispettat 
l-obbligu ta’ Koerenza tal-Politika għall-
Iżvilupp skont l-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 105
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) It-tnaqqis tal-burokrazija hu wieħed 
mill-għanijiet u mir-rekwiżiti ewlenin tar-
riforma tal-PAK. Il-piż amministrattiv 
ġejjieni fuq l-Istati Membri u l-
benefiċjarji irid jinżamm f’livell 
raġonevoli permezz tal-introduzzjoni ta’ 
limiti tat-tolleranza realistiċi u ta’ 
limitazzjonijiet de minimis u l-ilħuq ta’ 
bilanċ bejn il-fiduċja u l-iskrutinju. Bħala 
parti minn dan il-proċess ta’ tnaqqis tal-
burokrazija, għandhom jitqiesu kif jixraq 
l-ispejjeż amministrattivi u oħrajn tal-
kontrolli fil-livell kollha, u jridu jkunu 
premjati s-sistemi effettivi ta' 
amministrazzjoni u monitoraġġ.  L-għan 
ewlieni irid ikun li jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi u li l-piż amministrattivi 
għall-bdiewa u l-amministraturi jerġa' jsir 
ta' livell raġonevoli.

Or. de

Emenda 106
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 
koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 
Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 
għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni b’intervent pubbliku u l-
valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 
mal-intervent pubbliku, ir-riduzzjonijiet u 
s-sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati 
Membri, tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul 
skont il-Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-
penali applikati lil benefiċjarji fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet 
tal-eliġibbiltà, fir-rigward tar-regoli dwar 
it-titoli, il-funzjonament tas-sistema tal-
amminstrazzjoni u l-kontroll integrati, tal-
miżuri esklużi mill-iskrutinju ta’ 
tranżazzjonijiet, il-penali applikati skont il-
kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-żamma 
tal-mergħat, ir-regoli dwar l-avveniment 
operattiv u r-rata tal-kambju li għandha 
tintuża mill-Istati Membri li ma jużawx l-
ewro u fir-rigward tal-kontenut tal-qafas 
komuni ta’ evalwazzjoni tal-miżuri adottati 
skont il-PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 
koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 
Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 
għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni b’intervent pubbliku u l-
valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 
mal-intervent pubbliku, it-tnaqqis u s-
sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati Membri, 
tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul skont il-
Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-penalitajiet 
amministrattivi applikati lil benefiċjarji fil-
każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà, fir-rigward 
tar-regoli dwar it-titoli, il-funzjonament 
tas-sistema tal-amminstrazzjoni u l-kontroll 
integrati, tal-miżuri esklużi mill-iskrutinju 
ta’ tranżazzjonijiet, il-penalitajiet applikati 
skont il-kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-
żamma tal-mergħat permanenti, ir-regoli 
dwar l-avveniment operattiv u r-rata tal-
kambju li għandha tintuża mill-Istati 
Membri li ma jużawx l-ewro u fir-rigward 
tal-kontenut tal-qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni tal-miżuri adottati skont il-
PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji 
u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika fil-każ tal-verżjoni Maltija. 
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Emenda 107
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja l-
infiq tal-PAK, inkluż dak għall-iżvilupp 
rurali, permezz taż-żewġ Fondi jew 
direttament jew fil-kuntest ta’ mmaniġġjar 
komuni mal-Istati Membri. It-tipi ta’ 
miżuri li jistgħu jiġu ffinanzjati billi 
jintużaw dawk il-Fondi għandhom jiġu 
speċifikati.

(6) Il-baġit tal-Unjoni għandu jiffinanzja l-
infiq tal-PAK, inkluż dak għall-iżvilupp 
rurali, permezz taż-żewġ Fondi jew 
direttament jew fil-kuntest ta’ mmaniġġjar 
komuni mal-Istati Membri. It-tipi ta’ 
miżuri li jistgħu jiġu ffinanzjati billi 
jintużaw dawk il-Fondi għandhom jiġu 
speċifikati. Għandhom ikunu evitati 
bidliet retrospettivi fit-termini ta’ 
kwalunkwe miżura.

Or. en

Emenda 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fejn Stat Membru jakkredita aktar 
minn aġenzija tal-pagamenti waħda, huwa 
importanti li jinnomina korp ta’ 
koordinazzjoni uniku biex tiġi żgurata l-
konsistenza fl-immaniġġjar tal-fondi, biex 
jiġi pprovdut kollegament bejn il-
Kummissjoni u d-diversi aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u biex jiġi żgurat li l-
informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
dwar l-operazzjonijiet ta’ diversi aġenziji 
tal-pagamenti tkun tista’ tinkiseb malajr. Il-
korp ta’ koordinazzjoni għandu wkoll ikun 
responsabbli li jiżgura li tittieħed azzjoni 
rimedjali u li l-Kummissjoni tinżamm 
mgħarrfa dwar x’ikun ġara wara u għandu 

(8) Fejn Stat Membru jakkredita aktar 
minn aġenzija tal-pagamenti waħda, huwa 
importanti li jinnomina korp ta’ 
koordinazzjoni biex tiġi żgurata l-
konsistenza fl-immaniġġjar tal-fondi, biex 
jiġi pprovdut kollegament bejn il-
Kummissjoni u d-diversi aġenziji tal-
pagamenti akkreditati u biex jiġi żgurat li l-
informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
dwar l-operazzjonijiet ta’ diversi aġenziji 
tal-pagamenti tkun tista’ tinkiseb malajr. Il-
korp ta’ koordinazzjoni għandu wkoll ikun 
responsabbli li jiżgura li tittieħed azzjoni 
rimedjali u li l-Kummissjoni tinżamm 
mgħarrfa dwar x’ikun ġara wara u għandu 
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jiżgura l-applikazzjoni omoġenja ta’ regoli 
u standards komuni.

jiżgura l-applikazzjoni  ta’ regoli u 
standards aċċettati internazzjonalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-aġenzija tal-pagamenti responsabbli għal dawn il-kompiti mhix 
neċessarjament responsabbli għal dawn il-kompiti biss, u li l-entitajiet ta’ koordinament tal-
aġenżiji tal-pagamenti għandhom jevalwaw il-profiċjenza tal-aġenziji abbazi ta' standards 
miftehma internazzjonalment, għax bħalissa ma jeżistix gwida ta' kif entità għandha ssawwar 
l-opinjoni tagħha.

Emenda 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
mill-Istati Membri biss joffru 
assigurazzjoni raġjonevoli li jkunu saru l-
kontrolli meħtieġa qabel ma tingħata l-
għajnuna mill-Unjoni lil benefiċjarji. 
Għandu, għalhekk, jiġi stipulat b’mod 
espliċitu li l-infiq magħmul minn aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati biss jista’ jiġi 
rimborżat mill-baġit tal-Unjoni.

(9) L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
mill-Istati Membri biss joffru 
assigurazzjoni raġjonevoli li jkunu saru l-
kontrolli meħtieġa qabel ma tingħata l-
għajnuna mill-Unjoni lil benefiċjarji. 
Għandu, għalhekk, jiġi stipulat b’mod 
espliċitu li l-infiq magħmul minn aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati biss jista’ jiġi 
rimborżat mill-baġit tal-Unjoni, u li l-
kontrolli għandhom jitwettqu abbażi ta’ 
kampjun integrat uniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġija tal-awditjar għandha tkun imsejsa fuq kampjun integrat uniku, biex jitnaqqas 
il-piż fuq l-entitajiet responsabbli.

Emenda 110
Julie Girling
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
mill-Istati Membri biss joffru 
assigurazzjoni raġjonevoli li jkunu saru l-
kontrolli meħtieġa qabel ma tingħata l-
għajnuna mill-Unjoni lil benefiċjarji.
Għandu, għalhekk, jiġi stipulat b’mod 
espliċitu li l-infiq magħmul minn aġenziji 
tal-pagamenti akkreditati biss jista’ jiġi 
rimborżat mill-baġit tal-Unjoni.

(9) L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
mill-Istati Membri biss joffru 
assigurazzjoni raġjonevoli li jkunu saru l-
kontrolli meħtieġa qabel ma tingħata l-
għajnuna mill-Unjoni lil benefiċjarji.
Għandu, għalhekk, jiġi stipulat b’mod 
espliċitu li aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati biss jistgħu ikunu responsabbli 
għall-infiq li jiġi rimborżat mill-baġit tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 111
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) It-talbiet dejjem jikbru magħmula 
lill-korpi ta’ ċertifikazzjoni u lill-aġenziji 
tal-pagamenti ma jridux ikunu 
akkumpanjati minn żieda ulterjuri fil-
burokrazija fl-Istati Membri u fuq kollox, 
m’għandhomx ikun aktar stretti mill-
istandards tal-awditjar internazzjonali.  
Rigward il-kamp ta’ applikazzjoni u l-
kontenut tal-proċess ta' ċertifikazzjoni, 
għandu jinżamm proporzjon bilanċjat 
bejn l-ispiża u l-benefiċċju, u rekwiżiti ta' 
rappurtaġġ addizzjonali jridu joffru valur 
miżjud ċar.

Or. de

Emenda 112
Spyros Danellis
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex il-benefiċjarji jkunu megħjunin 
isiru jafu aktar dwar ir-rabta bejn il-prattiki 
agrikoli u l-immaniġġjar ta’ farms min-
naħa l-waħda, u l-istandards relatati mal-
ambjent, it-tibdil fil-klima, il-
kundizzjonijiet agrikoli tajba tal-art, is-
sigurtà fl-ikel, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-
trattament xieraq tal-annimali min-naħa l-
oħra, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistema konsultattiva 
komprensiva għall-farms li toffri pariri lil 
benefiċjarji. Dik is-sistema konsultattiva 
għall-farms m’għandha bl-ebda mod 
taffettwa l-obbligu u r-responsabbiltà ta’ 
benefiċjarji li jħarsu dawk l-istandards. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 
separazzjoni ċara bejn pariri u kontrolli.

(10) Biex il-benefiċjarji jkunu megħjunin 
isiru jafu aktar dwar ir-rabta bejn il-prattiki 
agrikoli, l-immaniġġjar u l-immaniġġjar 
tar-riskji ta’ farms min-naħa l-waħda, u l-
istandards relatati mal-ambjent, it-tibdil fil-
klima, il-kundizzjonijiet agrikoli tajba tal-
art, is-sigurtà fl-ikel, is-saħħa pubblika, is-
saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-
trattament xieraq tal-annimali min-naħa l-
oħra, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistema konsultattiva 
komprensiva għall-farms li toffri pariri lil 
benefiċjarji. Dik is-sistema konsultattiva 
għall-farms m’għandha bl-ebda mod 
taffettwa l-obbligu u r-responsabbiltà ta’ 
benefiċjarji li jħarsu dawk l-istandards. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 
separazzjoni ċara bejn pariri u kontrolli.

Or. en

Emenda 113
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni14. Dik is-sistema għandha 
fl-aħħar nett tkopri ċerti elementi relatati 
ma’ mitigazzjoni u adattament għal tibdil 
fil-klima, il-bijodiversità, il-ħarsien tal-
ilma, notifika u innovazzjoni.ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti, kif ukoll l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
iż-żgħar.

Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni14, kif ukoll miżuri 
disponibbli fl-ambitu tat-tieni pilastru 
(Regolament (UE) Nru RD/xxx) li jtejbu 
s-sostenibilità tas-sistemi tal-produzzjoni 
tal-ikel, bħall-agrikoltura organika, l-
agrikultura b’valur naturali għoli u 
miżuri agroambjentali-klimatiċi. Dik is-
sistema għandha fl-aħħar nett tkopri ċerti 
elementi relatati ma’ mitigazzjoni u 
adattament għal tibdil fil-klima, il-ħamrija,
il-bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma u ċ-
ċiklaġġ effiċjenti tan-nutrijenti, mard tal-
annimali u tal-pjanti, inklużi alternattivi 
mhux kimiċi fil-ġestjoni tal-organiżmi ta’ 
ħsara, u l-innovazzjoni kif ukoll l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
iż-żgħar.

Or. en

Emenda 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni. Dik is-sistema għandha 
fl-aħħar nett tkopri ċerti elementi relatati 

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni. Barra minn hekk, dik is-
sistema għandha fl-aħħar nett tkopri ċerti 
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ma’ mitigazzjoni u adattament għal tibdil 
fil-klima, il-bijodiversità, il-ħarsien tal-
ilma, notifika u innovazzjoni.ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti, kif ukoll l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
iż-żgħar.

elementi relatati ma’ mitigazzjoni u 
adattament għal tibdil fil-klima, il-
bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma, notifika 
tal-mard tal-annimali u tal-pjanti u l-
innovazzjoni. Finalment is-sistema 
għandha tkopri l-iżvilupp sostenibbli tal-
attività ekonomika tal-farms iż-żgħar, kif 
ukoll l-għażliet disponibbli għall-ġestjoni 
effettiva tar-riskji ekonomiċi u ambjentali.

Or. en

Emenda 115
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni. Dik is-sistema għandha 
fl-aħħar nett tkopri ċerti elementi relatati 
ma’ mitigazzjoni u adattament għal tibdil 
fil-klima, il-bijodiversità, il-ħarsien tal-
ilma, notifika u innovazzjoni.ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti, kif ukoll l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
farms iż-żgħar.

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni.

Or. en
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Emenda 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni. Dik is-sistema għandha 
fl-aħħar nett tkopri ċerti elementi relatati 
ma’ mitigazzjoni u adattament għal tibdil 
fil-klima, il-bijodiversità, il-ħarsien tal-
ilma, notifika u innovazzjoni.ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti, kif ukoll l-iżvilupp
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
iż-żgħar.

(11) Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas ir-rekwiżiti u l-
istandards li jifformaw il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità. Dik is-
sistema għandha tkopri wkoll ir-rekwiżiti li 
għandhom jitħarsu b’rabta mal-prattiki 
agrikoli ta’ ġid għall-klima u l-ambjent 
għal pagamenti diretti, kif ukoll iż-żamma 
tal-żona agrikola skont ir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ xxx li jistabbilixxi regoli għal 
skemi ta’ pagament dirett lill-bdiewa skont 
skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika 
agrikola komuni. Dik is-sistema għandha 
fl-aħħar nett tkopri ċerti elementi relatati 
ma’ mitigazzjoni u adattament għal tibdil 
fil-klima, il-bijodiversità, il-ħarsien tal-
ilma, notifika ta’ mard tal-annimali u tal-
pjanti u l-innovazzjoni, kif ukoll l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
fejn ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 117
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-użu tas-sistema agrometeoroloġika 
u tal-akkwist u t-titjib ta’ immaġni bis-
satellita għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
bil-mezzi għall-ġestjoni tas-swieq u biex 
jiġu ffaċilitati l-monitoraġġ u l-kontroll 

(14) L-użu tas-sistema agrometeoroloġika 
u tal-akkwist u t-titjib ta’ immaġni bis-
satellita għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
bil-mezzi għall-ġestjoni tas-swieq, għall-
faċilitazzjoni tal-monitoraġġ u l-kontroll 
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tal-infiq agrikolu. tal-infiq agrikolu, u r-riżorsi li l-
agrikultura tiddependi fuqhom, fosthom 
sistemi ta’ agroforestrija.

Or. en

Emenda 118
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali, 
għandu jinżamm il-mekkaniżmu 
finanzjarju msemmi fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-
19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal 
bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni 
u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal 
bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/200316 u li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 li bih jiġi 
aġġustat il-livell ta’ għajnuna diretta. Fl-
istess kuntest, huwa meħtieġ li l-
Kummissjoni tkun awtorizzata tistabbilixxi 
dawk l-aġġustamenti fejn ilKunsill ma 
jistabbillixxuhomx qabel it-30 ta’ Ġunju 
tas-sena kalendarja li għaliha jkunu 
japplikaw.

(17) Bil-għan li jkun żgurat li l-ammonti 
għall-finanzjament tal-PAK ikunu 
konformi mal-limiti massimi annwali, 
għandu jinżamm il-mekkaniżmu 
finanzjarju msemmi fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-
19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għal 
bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni 
u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal 
bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) 
Nru 378/200316 u li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 li bih jiġi 
aġġustat il-livell ta’ għajnuna diretta meta 
l-previżjonijiet jindikaw li s-sublimitu 
massimu tal-intestatura 2, b’marġini ta’ 
sikurezza ta’ EUR 300 miljun, ikun 
inqabaż f’sena finanzjarja partikolari. Fl-
istess kuntest, huwa meħtieġ li l-
Kummissjoni tkun awtorizzata tistabbilixxi 
dawk l-aġġustamenti fejn ilKunsill ma 
jistabbillixxuhomx qabel it-30 ta’ Ġunju 
tas-sena kalendarja li għaliha jkunu 
japplikaw.

Or. en

Emenda 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-dixxiplina baġitarja titlob ukoll 
eżami kontinwu tas-sitwazzjoni baġitarja 
għal żmien medju. Il-Kummissjoni, meta 
tissottometti l-abbozz tal-baġit għal-sena 
partikolari, għandha, għalhekk, tippreżenta 
l-previżjonijiet u l-analiżi tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
tipproponi, jekk ikun meħtieġ, miżuri 
xierqa lill-leġiżlatur. Barra dan, il-
Kummissjoni għandha tagħmel użu sħiħ 
mis-setgħat tagħha ta’ mmaniġġjar f’kull 
żmien biex tiżgura konformità mal-limitu 
massimu annwali u, jekk ikun meħtieġ, 
tipproponi miżuri xierqa lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew lill-Kunsill 
biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni baġitarja. 
Jekk, fi tmiem is-sena tal-baġit, ma jkunx 
jista’ jkun hemm konformità mal-limitu 
massimu annwali bħala riżultat tar-
rimborżi mitluba mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’ tieħu 
miżuri li jippermettu distribuzzjoni 
provviżorja tal-baġit disponibbli fost l-
Istati Membri proporzjonatament għat-
talbiet tagħhom għal rimborż li ma jkunx 
għadu tħallas, kif ukoll konformità mal-
limitu massimu ffissat għas-sena 
konċernata. Pagamenti għal dik is-sena 
għandhom jiġu addebitati għas-sena tal-
baġit ta’ wara u l-ammont totali ta’ 
finanzjament mill-Unjoni għal kull Stat 
Membru għandu jiġi stabbilit 
definittivament, bħalma għandu jkun il-
kumpens bejn l-Istati Membri biex ikun 
hemm konformità mal-ammont stabbilit.

(19) Id-dixxiplina baġitarja titlob ukoll 
eżami kontinwu tas-sitwazzjoni baġitarja 
għal żmien medju. Il-Kummissjoni, meta 
tissottometti l-abbozz tal-baġit għal-sena 
partikolari, għandha, għalhekk, tippreżenta 
l-previżjonijiet u l-analiżi tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
tipproponi, jekk ikun meħtieġ, miżuri 
xierqa lill-leġiżlatur. Barra dan, il-
Kummissjoni għandha tagħmel użu sħiħ 
mis-setgħat tagħha ta’ mmaniġġjar f’kull
żmien biex tiżgura konformità mal-limitu 
massimu annwali u, jekk ikun meħtieġ, 
tipproponi miżuri xierqa lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew lill-Kunsill 
biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni baġitarja. 
Jekk, fi tmiem is-sena tal-baġit, ma jkunx 
jista’ jkun hemm konformità mal-limitu 
massimu annwali bħala riżultat tar-
rimborżi mitluba mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tkun tista’ tieħu 
miżuri li jippermettu distribuzzjoni 
provviżorja tal-baġit disponibbli, filwaqt li 
jitqies marġni ta’ EUR 300 miljun taħt 
dak il-limitu massimu, fost l-Istati Membri 
proporzjonatament għat-talbiet tagħhom 
għal rimborż li ma jkunx għadu tħallas, kif 
ukoll konformità mal-limitu massimu 
ffissat għas-sena konċernata. Pagamenti 
għal dik is-sena għandhom jiġu addebitati 
għas-sena tal-baġit ta’ wara u l-ammont 
totali ta’ finanzjament mill-Unjoni għal 
kull Stat Membru għandu jiġi stabbilit 
definittivament, bħalma għandu jkun il-
kumpens bejn l-Istati Membri biex ikun 
hemm konformità mal-ammont stabbilit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marġni eżistenti ta’ EUR 300 miljun fl-ambitu tas-sublimitu massimu tal-FAEG mgħandux 
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jitneħħa bħala mekkaniżmu ta’ sikurezza.

Emenda 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta timplimenta l-baġit, il-
Kummissjoni għandha topera kull xahar 
sistema ta’ twissija bikrija u monitoraġġ 
għall-infiq agrikolu, biex, jekk ikun hemm 
riskju li l-limitu massimu annwali jinqabeż, 
il-Kummissjoni tkun tista’ mal-ewwel 
opportunità tieħu l-miżuri xierqa skont is-
setgħat ta’ mmaniġġjar għad-dispożizzjoni 
tagħha u tipproponi miżuri oħra jekk dawk 
il-miżuri jkunu jidhru li jkunu insuffiċjenti. 
Rapport perjodiku mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandu 
jqabbel l-evoluzzjoni tal-infiq magħmul 
b’rabta mal-profili sa ċertu żmien u 
jagħmel valutazzjoni tal-implimentazzjoni 
li tista’ tkun prevista għall-bqija tas-sena 
tal-baġit.

(20) Meta timplimenta l-baġit, il-
Kummissjoni għandha topera kull xahar 
sistema ta’ twissija bikrija u monitoraġġ 
għall-infiq agrikolu, biex, jekk ikun hemm 
riskju li l-limitu massimu annwali jinqabeż, 
il-Kummissjoni tkun tista’ mal-ewwel 
opportunità tieħu l-miżuri xierqa skont is-
setgħat ta’ mmaniġġjar għad-dispożizzjoni 
tagħha u tipproponi miżuri oħra jekk dawk 
il-miżuri jkunu jidhru li jkunu insuffiċjenti, 
filwaqt li jitqies il-marġni stipulat fil-
Premessa (19). Rapport perjodiku mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill għandu jqabbel l-evoluzzjoni 
tal-infiq magħmul b’rabta mal-profili sa 
ċertu żmien u jagħmel valutazzjoni tal-
implimentazzjoni li tista’ tkun prevista 
għall-bqija tas-sena tal-baġit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-Premessa 19, ir-referenza għall-marġni ta' EUR 300 miljun fuq is-sublimitu massimu 
tal-FAEG għandu jerġa' jiddaħħal f'din il-Premessa.

Emenda 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma (23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma 
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ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti akkont annwali. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiġbdu mill-fondi tal-Unjoni pprovduti 
malli huma jibdew il-programmi. Hija, 
għalhekk, meħtieġa sistema ta’ 
prefinanzjament, ristretta kif xieraq, li 
tiżgura li fondi jgħaddu kontinwament biex 
il-pagamenti lil benefiċjarji skont il-
programmi jsiru f’waqthom.

ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti akkont annwali. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiġbdu mill-fondi tal-Unjoni pprovduti 
malli huma jibdew il-programmi. L-Istati 
Membri jistgħu jindikaw lill-Kummissjoni 
fi żmien xahrejn minn din id-deċiżjoni li 
ma jkunux iridu jirċievu ammont ta’ pre-
finanzjament. Hija, għalhekk, meħtieġa 
sistema ta’ prefinanzjament, ristretta kif 
xieraq, li tiżgura li fondi jgħaddu 
kontinwament biex il-pagamenti lil 
benefiċjarji skont il-programmi jsiru 
f’waqthom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-baġits tal-Istati Membri, dawk li m’għandhomx bżonn 
ammont ta' prefinanzjament biex jibdew il-programmi tagħhom għandhom ikunu jistgħu 
jirrifjutawh.

Emenda 122
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti akkont annwali. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiġbdu mill-fondi tal-Unjoni pprovduti 
malli huma jibdew il-programmi. Hija, 
għalhekk, meħtieġa sistema ta’ 
prefinanzjament, ristretta kif xieraq, li 
tiżgura li fondi jgħaddu kontinwament biex 
il-pagamenti lil benefiċjarji skont il-
programmi jsiru f’waqthom.

(23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti akkont annwali. Jekk 
ikunu jixtiequ jagħmlu dan, l-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jiġbdu 
mill-fondi tal-Unjoni pprovduti malli huma 
jibdew il-programmi. Hija, għalhekk, 
meħtieġa sistema ta’ prefinanzjament, 
ristretta kif xieraq, li tiżgura li fondi 
jgħaddu kontinwament biex il-pagamenti 
lil benefiċjarji skont il-programmi jsiru 
f’waqthom.

Or. en
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Emenda 123
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 
titħallas lill-benefiċjarji f’waqtha biex 
huma jkunu jistgħu jużawha b’mod 
effiċjenti. Nuqqas mill-Istati Membri li 
jkunu konformi mad-dati ta’ skadenza għal 
pagamenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni jista’ joħloq diffikultajiet serji 
għall-benefiċjarji u jista’ jqiegħed f’periklu 
l-ibbaġitjar annwali tal-Unjoni. Għalhekk l-
infiq magħmul mingħajr ma jitħarsu d-dati 
ta’ skadenza għal pagamenti għandu jkun 
eskluż mill-finanzjament mill-Unjoni. Biex 
il-prinċipju tal-proporzjonalità jitħares, il-
Kummissjoni għandha tkun tista tipprovdi 
għal eċċezzjonijiet għal din ir-regola 
ġenerali. Dan il-prinċipju, stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu 
jinżamm u jkun applikat kemm għall-
FAEG kif ukoll għall-FAEŻR. Jekk l-Istati 
Membri jħallsu tard, huma għandhom 
iżidu l-imgħaxijiet mal-ammont prinċipali 
bi spejjeż tagħhom infushom biex 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji. 
Dispożizzjoni bħal din tista’ toħloq 
inċentiv għall-Istati Membri biex iħarsu 
aħjar dati ta’ skadenza għal pagamenti, u 
tagħti aktar assigurazzjoni lill-benefiċjarji 
li jitħallsu f’waqtu, jew mill-anqas li jkunu 
kkumpensati f’każ ta’ pagament tardiv.

(25) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 
titħallas lill-benefiċjarji f’waqtha biex 
huma jkunu jistgħu jużawha b’mod 
effiċjenti. Nuqqas mill-Istati Membri li 
jkunu konformi mad-dati ta’ skadenza għal 
pagamenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni jista’ joħloq diffikultajiet serji 
għall-benefiċjarji u jista’ jqiegħed f’periklu 
l-ibbaġitjar annwali tal-Unjoni. Għalhekk l-
infiq magħmul mingħajr ma jitħarsu d-dati 
ta’ skadenza għal pagamenti għandu jkun 
eskluż mill-finanzjament mill-Unjoni. Biex 
il-prinċipju tal-proporzjonalità jitħares, il-
Kummissjoni għandha tkun tista tipprovdi 
għal eċċezzjonijiet għal din ir-regola 
ġenerali. Dan il-prinċipju, stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu 
jinżamm u jkun applikat kemm għall-
FAEG kif ukoll għall-FAEŻR.

Or. en

Emenda 124
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 
titħallas lill-benefiċjarji f’waqtha biex 
huma jkunu jistgħu jużawha b’mod 
effiċjenti. Nuqqas mill-Istati Membri li 
jkunu konformi mad-dati ta’ skadenza għal 
pagamenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni jista’ joħloq diffikultajiet serji 
għall-benefiċjarji u jista’ jqiegħed f’periklu 
l-ibbaġitjar annwali tal-Unjoni. Għalhekk l-
infiq magħmul mingħajr ma jitħarsu d-dati 
ta’ skadenza għal pagamenti għandu jkun 
eskluż mill-finanzjament mill-Unjoni. Biex 
il-prinċipju tal-proporzjonalità jitħares, il-
Kummissjoni għandha tkun tista tipprovdi 
għal eċċezzjonijiet għal din ir-regola 
ġenerali. Dan il-prinċipju, stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu 
jinżamm u jkun applikat kemm għall-
FAEG kif ukoll għall-FAEŻR. Jekk l-Istati 
Membri jħallsu tard, huma għandhom iżidu 
l-imgħaxijiet mal-ammont prinċipali bi 
spejjeż tagħhom infushom biex 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji. 
Dispożizzjoni bħal din tista’ toħloq 
inċentiv għall-Istati Membri biex iħarsu 
aħjar dati ta’ skadenza għal pagamenti, u 
tagħti aktar assigurazzjoni lill-benefiċjarji 
li jitħallsu f’waqtu, jew mill-anqas li jkunu 
kkumpensati f’każ ta’ pagament tardiv.

(25) L-għajnuna mill-Unjoni għandha 
titħallas lill-benefiċjarji f’waqtha biex 
huma jkunu jistgħu jużawha b’mod 
effiċjenti. Nuqqas mill-Istati Membri li 
jkunu konformi mad-dati ta’ skadenza għal 
pagamenti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni jista’ joħloq diffikultajiet serji 
għall-benefiċjarji u jista’ jqiegħed f’periklu 
l-ibbaġitjar annwali tal-Unjoni. Għalhekk l-
infiq magħmul mingħajr ma jitħarsu d-dati 
ta’ skadenza għal pagamenti għandu jkun 
eskluż mill-finanzjament mill-Unjoni. Biex 
il-prinċipju tal-proporzjonalità jitħares, il-
Kummissjoni għandha tkun tista tipprovdi 
għal eċċezzjonijiet għal din ir-regola 
ġenerali. Dan il-prinċipju, stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 għandu 
jinżamm u jkun applikat kemm għall-
FAEG kif ukoll għall-FAEŻR. Jekk l-Istati 
Membri jħallsu tard, huma għandhom iżidu 
l-imgħaxijiet mal-ammont prinċipali bi 
spejjeż tagħhom infushom biex 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji. 
Dispożizzjoni bħal din tista’ toħloq 
inċentiv għall-Istati Membri biex iħarsu 
aħjar dati ta’ skadenza għal pagamenti, u 
tagħti aktar assigurazzjoni lill-benefiċjarji 
li jitħallsu f’waqtu, jew mill-anqas li jkunu 
kkumpensati f’każ ta’ pagament tardiv. L-
implimentazzjoni tal-proġetti li 
jikkwalifikaw fl-ambitu tal-FAEŻR u l-
effiċjenza tal-finanzjament ikunu faċilitati 
jekk tiġi stabbilita l-akbar koerenza fl-
interpretazzjoni tar-regolamenti li 
jiggvernaw l-ikkwalifikar għall-fondi. 

Or. en

Emenda 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
tesiġi li l-Istati Membri jibagħtu 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
mwettqa u r-riżultati tagħhom sa dati ta’ 
skadenza speċifiċi. Dik l-istatistika ta’ 
kontroll tintuża biex jiġi ddeterminat il-
grad ta’ żball f’livell ta’ Stat Membru u, 
b’mod aktar ġenerali, biex ikun 
ikkontrollat l-immaniġġjar tal-FAEG u tal-
FAEŻR. Hija sors importanti għall-
Kummissjoni għas-sodisfazzjon tagħha 
stess dwar l-immaniġġjar sewwa ta’ fondi 
u hija element essenzjali għad-
dikjarazzjoni annwali ta’ assigurazzjoni. 
Minħabba n-natura vitali ta’ din l-
informazzjoni ta’ statistika u biex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jħarsu l-obbligu 
tagħhom li jibagħtuha f’waqtha, huwa 
meħtieġ li jkun hemm deterrent għal meta 
d-dejta meħtieġa tiġi pprovduta tard b’mod 
li d-deterrent ikun proporzjonat man-
nuqqas ta’ dejta. Għalhekk, għandu jkun 
hemm dispożizzjonijiet fejn il-
Kummissjoni tkun tista’ tissospendi parti 
mill-pagamenti kull xahar jew interim li 
dwarhom ma tkunx intbagħtet f’waqtha l-
informazzjoni rilevanti ta’ statistka.

(27) Il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
tesiġi li l-Istati Membri jibagħtu 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
mwettqa u r-riżultati tagħhom sa dati ta’ 
skadenza speċifiċi. Dik l-istatistika ta’ 
kontroll tintuża biex jiġi ddeterminat il-
grad ta’ żball f’livell ta’ Stat Membru u, 
b’mod aktar ġenerali, biex ikun 
ikkontrollat l-immaniġġjar tal-FAEG u tal-
FAEŻR. Hija sors importanti għall-
Kummissjoni għas-sodisfazzjon tagħha 
stess dwar l-immaniġġjar sewwa ta’ fondi
u hija element essenzjali għad-
dikjarazzjoni annwali ta’ assigurazzjoni. 
Minħabba n-natura vitali ta’ din l-
informazzjoni ta’ statistika u biex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jħarsu l-obbligu 
tagħhom li jibagħtuha f’waqtha, huwa 
meħtieġ li jkun hemm deterrent 
proporzjonat għal meta d-dejta meħtieġa 
tiġi pprovduta tard b’mod li d-deterrent 
ikun proporzjonat man-nuqqas ta’ dejta. 
Għalhekk, għandu jkun hemm 
dispożizzjonijiet fejn il-Kummissjoni tkun 
tista’ tissospendi parti mill-pagamenti kull 
xahar jew interim li dwarhom ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha l-informazzjoni 
rilevanti ta’ statistka, iżda dan għandu jsir 
biss meta d-dewmien ipoġġu f’riskju l-
mekkaniżmu annwali tal-kwittanza tal-
baġit, skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 126
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
tesiġi li l-Istati Membri jibagħtu 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
mwettqa u r-riżultati tagħhom sa dati ta’ 
skadenza speċifiċi. Dik l-istatistika ta’ 
kontroll tintuża biex jiġi ddeterminat il-
grad ta’ żball f’livell ta’ Stat Membru u, 
b’mod aktar ġenerali, biex ikun 
ikkontrollat l-immaniġġjar tal-FAEG u tal-
FAEŻR. Hija sors importanti għall-
Kummissjoni għas-sodisfazzjon tagħha 
stess dwar l-immaniġġjar sewwa ta’ fondi 
u hija element essenzjali għad-
dikjarazzjoni annwali ta’ assigurazzjoni.
Minħabba n-natura vitali ta’ din l-
informazzjoni ta’ statistika u biex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri jħarsu l-obbligu 
tagħhom li jibagħtuha f’waqtha, huwa 
meħtieġ li jkun hemm deterrent għal meta 
d-dejta meħtieġa tiġi pprovduta tard 
b’mod li d-deterrent ikun proporzjonat 
man-nuqqas ta’ dejta. Għalhekk, għandu 
jkun hemm dispożizzjonijiet fejn il-
Kummissjoni tkun tista’ tissospendi parti 
mill-pagamenti kull xahar jew interim li 
dwarhom ma tkunx intbagħtet f’waqtha l-
informazzjoni rilevanti ta’ statistka.

(27) Il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
tesiġi li l-Istati Membri jibagħtu 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
mwettqa u r-riżultati tagħhom sa dati ta’ 
skadenza speċifiċi. Dik l-istatistika ta’ 
kontroll tintuża biex jiġi ddeterminat il-
grad ta’ żball f’livell ta’ Stat Membru u, 
b’mod aktar ġenerali, biex ikun 
ikkontrollat l-immaniġġjar tal-FAEG u tal-
FAEŻR. Hija sors importanti għall-
Kummissjoni għas-sodisfazzjon tagħha 
stess dwar l-immaniġġjar sewwa ta’ fondi 
u hija element essenzjali għad-
dikjarazzjoni annwali ta’ assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-finanzjament ta’ miżuri u 
operazzjonijiet skont il-PAK għandu 
parzjalment jinvolvi l-immaniġġjar 
komuni. Biex jiġi żgurat li l-fondi tal-
Unjoni jiġu mmaniġġjati tajjeb, il-

(30) Il-finanzjament ta’ miżuri u 
operazzjonijiet skont il-PAK għandu 
parzjalment jinvolvi l-immaniġġjar 
komuni. Biex jiġi żgurat li l-fondi tal-
Unjoni jiġu mmaniġġjati tajjeb, il-
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Kummissjoni għandha tagħmel kontrolli 
fuq l-immaniġġjar tal-fondi mill-
awtoritajiet tal-Istat Membru responsabbli 
li jagħmlu l-pagamanti. Ikun xieraq li tiġi 
ddefinita n-natura tal-kontrolli li 
għandhom isiru mill-Kummissjoni, li jiġu 
speċifikati t-termini tar-responsabbiltajiet 
tagħha biex jiġi implimentat il-baġit u li 
jiġu ċċarati l-obbligi ta’ kooperazzjoni tal-
Istati Membri.

Kummissjoni għandha tagħmel kontrolli
meħtieġa fuq l-immaniġġjar tal-fondi mill-
awtoritajiet tal-Istat Membru responsabbli 
li jagħmlu l-pagamanti. Ikun xieraq li jiġu 
definiti r-regoli u l-prinċipji ġenerali li 
għandhom jiġu segwiti mill-Kummissjoni 
fit-twettiq tal-kontrolli, u n-natura tal-
kontrolli li għandhom isiru mill-
Kummissjoni, li jiġu speċifikati t-termini 
tar-responsabbiltajiet tagħha biex jiġi 
implimentat il-baġit u li jiġu ċċarati l-
obbligi ta’ kooperazzjoni tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Biex il-Kummissjoni tkun tista’ 
twettaq l-obbligu tagħha li tara li s-sistemi 
ta’ mmaniġġjar u spezzjoni għal infiq tal-
Unjoni fl-Istati Membri jkunu jeżistu u 
jkunu qed jaħdmu tajjeb, għandu jkun 
hemm provvediment, irrispettivament mill-
ispezzjoni magħmula mill-Istati Membri 
nfushom, għal kontrolli minn persuni 
delegati mill-Kummissjoni li jkunu jistgħu 
jitolbu assistenza mill-Istati Membri fix-
xogħol tagħhom.

(31) Biex il-Kummissjoni tkun tista’ 
twettaq l-obbligu tagħha li tara li s-sistemi 
ta’ mmaniġġjar u spezzjoni għal infiq tal-
Unjoni fl-Istati Membri jkunu jeżistu u 
jkunu qed jaħdmu tajjeb, għandu jkun 
hemm provvediment, filwaqt li jitqies il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, il-livell ta’ 
fiduċja eżistenti dwar l-affidabbiltà tas-
sistemi nazzjonali ta’ kontrol u ġestjoni, u 
l-prestazzjoni globali tal-kontrolli 
nazzjonali fl-għadd ta’ kontrolli li jkollha 
twettaq il-Kummissjoni, għal kontrolli 
minn persuni delegati mill-Kummissjoni li 
jkunu jistgħu jitolbu assistenza mill-Istati 
Membri fix-xogħol tagħhom.

Or. en

Emenda 129
Julie Girling
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Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-Kummissjoni, li hija responsabbli 
mill-applikazzjoni sewwa tad-dritt tal-
Unjoni skont l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea, għandha tiddeċiedi jekk 
l-infiq magħmul mill-Istati Membri jkunx 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. L-
Istati Membri għandhom jingħataw id-dritt 
li jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet tagħhom li 
jagħmlu pagamenti u għandhom jirrikorru 
għall-konċiljazzjoni fejn ma jkunx hemm 
ftehim komuni bejnhom u l-Kummissjoni. 
Biex l-Istati Membri jingħataw 
assigurazzjonijiet legali u finanzjarji dwar 
infiq magħmul fl-imgħoddi, għandu jiġi 
stabbilit perjodu massimu għall-
Kummissjoni biex tiddeċiedi liema 
konsegwenzi finanzjarji għandhom isegwu 
minħabba nuqqas ta’ konformità. Il-
proċedura ta' approvazzjoni ta' konformità 
trid, fir-rigward tal-FAEŻR, tkun konformi 
mad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-
korrezzjonijiet finanzjarji mill-
Kummissjoni kif stipulat fil-Parti 2 tar-
Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill Nru CR/xxx .

(34) Il-Kummissjoni, li hi responsabbli 
għall-applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-
Unjoni taħt l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, għandha tiddeċiedi jekk 
in-nefqa li ssir mill-Istati Membri
tikkonformax mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
msejsa fejn xieraq fuq valutazzjoni tar-
riskju reali għall-Fondi Agrikoli. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw id-dritt li 
jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet tagħhom li 
jagħmlu pagamenti u għandhom jirrikorru 
għall-konċiljazzjoni fejn ma jkunx hemm 
ftehim komuni bejnhom u l-Kummissjoni. 
Biex l-Istati Membri jingħataw 
assigurazzjonijiet legali u finanzjarji dwar 
infiq magħmul fl-imgħoddi, għandu jiġi 
stabbilit perjodu massimu għall-
Kummissjoni biex tiddeċiedi liema 
konsegwenzi finanzjarji għandhom isegwu 
minħabba nuqqas ta’ konformità. Il-
proċedura ta' approvazzjoni ta' konformità 
trid, fir-rigward tal-FAEŻR, tkun konformi 
mad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-
korrezzjonijiet finanzjarji mill-
Kummissjoni kif stipulat fil-Parti 2 tar-
Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill Nru CR/xxx .

Or. en

Emenda 130
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Il-proċeduri ta’ rkupru użati mill-Istati 
Membri jista’ jkollhom l-effett li jdewmu l-
irkupru għal għadd ta’ snin, b’ebda 

(36) Il-proċeduri ta’ rkupru użati mill-Istati 
Membri jista’ jkollhom l-effett li jdewmu l-
irkupru għal għadd ta’ snin, b’ebda 
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garanzija li r-riżultat ikun fil-fatt wieħed 
ta’ suċċess. L-ispiża għall-
implimentazzjoni ta’ dawk il-proċeduri 
tista’ wkoll ma tkunx proporzjonata mal-
ammonti li jinġabru jew li jkunu jistgħu 
jinġabru. Konsegwentement, l-Istati 
Membri għandhom jitħallew li f’ċerti 
każijiet iwaqqfu milli jissoktaw proċeduri 
ta’ rkupru.

garanzija li r-riżultat ikun fil-fatt wieħed 
ta’ suċċess. L-ispiża għall-
implimentazzjoni ta’ dawk il-proċeduri 
tista’ wkoll ma tkunx proporzjonata mal-
ammonti li jinġabru jew li jkunu jistgħu 
jinġabru. Dan għandu japplika wkoll 
għall-irkupru ta’ ammonti mhux dovuti 
mħallsa u għal imgħaxijiet li jkunu inqas 
minn ammont stipulat iffissat baxx ħafna.  
Hanhekk ukoll, għandu jinżamm 
proporzjon realistiku ta’ kost-effiċjenza. 
Konsegwentement, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew li f’ċerti każijiet 
iwaqqfu milli jissoktaw proċeduri ta’ 
rkupru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-irkupru ta’ ammonti żgħar ħafna jiġġenera spejjeż amministrattivi sostanzjali. Ammonti li 
jkunu inqas mil-limitu stipulat iffissat baxx ħafna għandhom għaldaqstant ma jiġux irkuprati, 
biex tinżamm il-kost-effiċjenza. 

Emenda 131
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, għandhom jittieħdu 
miżuri mill-Istati Membri biex huma stess 
ikunu sodisfatti li tranżazzjonijiet 
iffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR 
jitwettqu verament u jiġu esegwiti b’mod 
sewwa. L-Istati Membri għandhom ukoll 
ma jħallu ssir ebda irregolarità u ma jħallu 
ebda nuqqas ta’ konformità ma’ obbligi 
mwettqin minn benefiċjarji, u għandhom 
jikxfuhom u jittrattawhom b’mod effettiv. 
Għal dan il-għan, għandu japplika r-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar 

(37) Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, għandhom jittieħdu 
miżuri mill-Istati Membri biex huma stess 
ikunu sodisfatti li tranżazzjonijiet 
iffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR 
jitwettqu verament u jiġu esegwiti b’mod 
sewwa. L-Istati Membri għandhom ukoll 
ma jħallu ssir ebda irregolarità u ma jħallu 
ebda nuqqas ta’ konformità ma’ obbligi 
mwettqin minn benefiċjarji, u għandhom 
jikxfuhom u jittrattawhom b’mod effettiv. 
Għal dan il-għan, għandu japplika r-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar 
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il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea.

il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea. Sabiex tkun żgurata 
koerenza fil-prijoritajiet u l-objettivi tal-
politika tal-UE, l-ambitu ta’ dak li hu 
meqjus bħala riskjuż għall-interessi 
finanzjarji tal-baġit tal-Unjoni għandu 
jinkludi wkoll riskji għall-ambjent u s-
saħħa pubblika, għax l-ispejjeż assoċjati 
ma’ dawn l-oqsma huma esternalizzati 
f’oqsma oħra tan-nefqa pubblika, inkluża 
dik tal-UE.  L-imminimizzar tal-infiq 
addizzjonali f’oqsma oħra għandu jiżgura 
effiċjenza fl-infiq pubbliku.

Or. en

Emenda 132
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni 
u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar il-verifiki ta’ 
obbligi li ma jkunux neċessarjament 
marbutin mal-pagament ta’ għajnuna.

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni 
u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar il-verifiki ta’ 
obbligi li ma jkunux neċessarjament 
marbutin mal-pagament ta’ għajnuna. Biex 
jintbagħtu messaġġi koerenti u ċari lill-
bdiewa, importanti li r-regoli ta’ 
eliġibilità, komunikati lill-bdiewa jew 
applikati mill-ispetturi meta 
jiddeterminaw l-oqsma eleġibbli, 
għandhom jiġi interpretati b’mod li jkun 
żgurat li sistemi agrikoli b’valur naturali 
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għoli ma jiġux penalizzati, u li jiżgura li l-
kwalità ambjentali jew il-bijodiversità fis-
sistemi tal-agrikultura ma jonqsux 
b’riżultat tal-kontrolli ta’ eleġibilità. 

Or. en

Emenda 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni 
u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar il-verifiki ta’ 
obbligi li ma jkunux neċessarjament 
marbutin mal-pagament ta’ għajnuna.

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali 
amministrattivi proporzjonali. Dawk ir-
regoli għandhom jinġabru fl-istess qafas 
legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, inklużi l-prinċipji u l-kriterji 
ġenerali applikabbli, ir-regoli dwar l-
irkupru, ir-riduzzjoni u l-esklużjonijiet ta’ 
għajnuna. Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
dwar il-verifiki ta’ obbligi li ma jkunux 
neċessarjament marbutin mal-pagament ta’ 
għajnuna.

Or. en

Emenda 134
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) F’diversi regolamenti agrikoli (38) F’diversi regolamenti agrikoli 
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settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni 
u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar il-verifiki ta’ 
obbligi li ma jkunux neċessarjament 
marbutin mal-pagament ta’ għajnuna.

settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, rtirar, 
riduzzjonijiet jew esklużjonijiet minn 
pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ penali. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni 
u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dwar it-tnaqqis tal-
verifiki fejn ir-rati tal-iżbalji huma 
aċċettabbli, u verifiki ta’ obbligi li ma 
jkunux neċessarjament marbutin mal-
pagament ta’ għajnuna.

Or. en

Emenda 135
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Dan ir-Regolament għandu 
jipprovdi inċentiva qawwija għall-Istati 
Membri biex inaqqsu l-għadd ta’ verifiki 
fuq il-post fejn ir-rata ta’ żbalji tkun ta’ 
livell aċċettabbli. Dan japplika b’mod 
partikolari għad-dispożizzjonijiet dwar is-
sistema integrata ta’ amministrazzjoni u 
ta’ kontroll.

Or. pl

Emenda 136
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 38a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Sistema ġusta li tippenalizza lill-
bdiewa għall-irregolaritajiet għandha 
telimina l-penali doppji u l-applikazzjoni 
simultanja ta’ penali amministrattivi fl-
ambitu ta’ dan ir-Regolament u l-penali 
kriminali fl-ambitu tad-dritt kriminali, 
ħlief f’każijiet ta’ frodi intenzjonat u 
deliberat.  

Or. pl

Emenda 137
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Premessa 38b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38b) Kwalunkwe penali amministrattiva, 
inkluż l-obbligu li jitħallas lura 
kwalunkwe pagament miksub mill-bidwi, 
ma għandhiex tkun ibbażata fuq 
ċirkustanzi li jkunu b'mod oġġettiv barra 
mill-kontroll tal-bidwi, u partikolarment 
mhux fuq ċirkustanzi imprevedibbli.

Or. pl

Emenda 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
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identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu.

identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu użu xieraq tat-teknoloġija meta 
jistabbilixxu dawn is-sistemi.

Or. en

Emenda 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu.

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu f'livell adegwat filwaqt li titqies 
debitament il-ħtieġa li ma jiġux imposti 
piżijiet amministrattivi indebiti fuq il-
bdiewa u l-amministrazzjoni.

Or. en

Emenda 140
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema (41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
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integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu.

integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu f'livell adegwat filwaqt li titqies 
debitament il-ħtieġa li ma jiġux imposti 
piżijiet amministrattivi indebiti fuq il-
bdiewa u l-korpi amministrattivi.

Or. en

Emenda 141
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun possibbli għall-Istati 
Membri li jiddeċiedu li jagħmlu l-
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew 
għall-pagamenti validi għal diversi snin, 
b’mod partikolari fir-rigward ta' bdiewa li 
jużaw metodi permanenti jew tradizzjonali 
tal-produzzjoni agrikola.

Or. pl

Emenda 142
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Pagamenti msemmija fi skemi ta’ 
għajnuna mill-Unjoni koperti mis-sistema 
integrata għandhom isiru b’mod sħiħ mill-

(42) Pagamenti msemmija fi skemi ta’ 
għajnuna mill-Unjoni koperti mis-sistema 
integrata għandhom isiru b’mod sħiħ lill-
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awtoritajiet nazzjonali kompetenti lill-
benefiċjarji, suġġetti għal kwalunkwe 
riduzzjoni msemmija f’dan ir-Regolament, 
u f’perjodi preskritti. Biex l-immaniġġjar 
ta’ pagamenti diretti jsir aktar flessibbli, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jagħmlu 
pagamenti koperti mis-sistema integrata sa 
żewġ pagamenti akkont kull sena.

benefiċjarji, suġġetti għal kwalunkwe 
riduzzjoni msemmija f’dan ir-Regolament, 
u f’perjodi preskritti. Biex l-immaniġġjar 
ta’ pagamenti diretti jsir aktar flessibbli, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jagħmlu 
pagamenti koperti mis-sistema integrata sa 
żewġ pagamenti akkont kull sena.

Or. en

Emenda 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 
li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li 
jemenda r-Regolamenti (KEE) 
Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) 
Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) 
Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) 
Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KE) 
Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, li kien
issostitwit mir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, stabbilixxa l-prinċipju li l-
pagament sħiħ lil benefiċjarji ta’ xi 
għajnuniet skont il-PAK għandu jkollu 
rabta ma’ konformità ma’ regoli relatati 
mal-immaniġġjar ta’ artijiet, ma’ 
produzzjoni agrikola u ma’ attività 
agrikola. Dak il-prinċipju wara kien rifless 
fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR) u fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-
22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi 

(50) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 
li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li 
jemenda r-Regolamenti (KEE) 
Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) 
Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) 
Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) 
Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KE) 
Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, li kien 
issostitwit mir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, stabbilixxa l-prinċipju li l-
pagament sħiħ lil benefiċjarji ta’ xi 
għajnuniet skont il-PAK għandu jkollu 
rabta ma’ konformità ma’ regoli relatati 
mal-immaniġġjar ta’ artijiet, ma’ 
produzzjoni agrikola u ma’ attività 
agrikola. Dak il-prinċipju wara kien rifless 
fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 
dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR) u fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-
22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi 
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organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u 
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni 
dwar l-OKS). Skont din l-hekk imsejħa 
sistema ta’ 'kundizzjonalità' l-Istati Membri 
għandhom jimponu penali fl-għamla ta’ 
riduzzjoni jew esklużjoni ta’ għajnuna 
riċevuta skont il-PAK, fl-intier jew 
parzjalment.

organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u 
dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni 
dwar l-OKS). Skont din l-hekk imsejħa 
sistema ta’ 'kundizzjonalità' l-Istati Membri 
għandhom jimponu penali amministrattivi 
fl-għamla ta’ riduzzjoni jew esklużjoni ta’ 
għajnuna riċevuta skont il-PAK, fl-intier 
jew parzjalment, skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità u l-kunsiderazzjoni tal-
kriterji ġenerali għall-iggradar ta’ dawn 
il-penali kif definit f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 144
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Is-sistema ta’ kundizzjonalità 
tinkorpora fil-PAK standards bażiċi għall-
ambjent, tibdil fil-klima, kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba tal-art, saħħa 
pubblika, saħħa tal-annimali, saħħa tal-
pjanti u trattament xieraq tal-annimali. Din 
ir-rabta għandha l-għan li tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta’ agrikoltura sostenibbli 
b’għarfien aħjar min-naħa ta’ benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li dawk l-istandards bażiċi 
jitħarsu. Għandha l-għan ukoll li 
tikkontribwixxi biex il-PAK issir aktar 
kompatibbli ma’ dak li s-soċjetà tistenna 
permezz ta’ konsistenza aħjar ta’ dik il-
politika mal-politiki dwar l-ambjent, saħħa 
pubblika, saħħa tal-annimali, saħħa tal-
pjanti u trattament xieraq tal-annimali.

(51) Is-sistema ta’ kundizzjonalità 
tinkorpora fil-PAK standards bażiċi għall-
ambjent, tibdil fil-klima, kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba tal-art, saħħa 
pubblika, saħħa tal-annimali, saħħa tal-
pjanti u trattament xieraq tal-annimali. Din 
ir-rabta għandha l-għan li tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp ta’ agrikoltura sostenibbli 
b’għarfien aħjar min-naħa ta’ benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li dawk l-istandards bażiċi 
jitħarsu. Għandha l-għan ukoll li 
tikkontribwixxi biex il-PAK issir aktar 
kompatibbli ma’ dak li s-soċjetà tistenna 
permezz ta’ konsistenza aħjar ta’ dik il-
politika mal-politiki dwar l-ambjent, saħħa 
pubblika, saħħa tal-annimali, saħħa tal-
pjanti u trattament xieraq tal-annimali. Il-
PAK m’għandha tagħmel l-ebda ħsara: 
sistema effikaċi ta' kundizzjonalità 
flimkien ma' ekoloġizzazzjoni obbligatorja 
għandhom jikkostitwixxu l-linja bażi 
għas-sostenibbiltà, jiġifieri kuntratt mas-
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soċjetà li jiżgura ċ-ċittadini li l-flus 
pubbliċi jintefqu fuq beni pubbliċi u 
mhux joħolqu spejjeż addizzjonali - għat-
tindif tat-tniġġis ambjentali, biex jissolvew 
il-kriżijiet ta' saħħa pubblika, il-prezz ta' 
fertilità u produttività mnaqqsa, eċċ.. 
Għaldaqstant, għandha tiġi applikata 
linja bażi ta’ sostenibilità permezz ta’ 
miżuri ta’ kundizzjonalità u 
ekoloġizzazzjoni, biex tkun żgurata 
effiċjenza baġitarja u tiġi minimizzata n-
nefqa esternalizzata fuq oqsma oħra tal-
infiq pubbliku.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel nett, l-SMRs diġà jirrappreżentaw parti mill-minimu legali ta’ kwalità ambjentali fil-
liġijiet relevanti kollha fl-acquis, għaldaqstant sistema effikaċi ta' kundizzjonalità flimkien 
ma' ekoloġizzazzjoni obbligatorja għandhom jikkostitwixxu l-linja bażi għas-sostenibbiltà. It-
tieni nett, billi jitnaqqsu l-esternalitajiet negattivi, “PAK li ma tagħmel ebda ħsara” 
tirrappreżenta effiċjenza baġitarja u effiċjenza fl-infiq pubbliku, kif ukoll effiċjenza fiċ-ċiklar 
tan-nutrijenti, l-ilma u l-enerġija fl-agroekosistemi.

Emenda 145
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Is-sistema ta’ kundizzjonalità tagħmel 
parti integrali mill-PAK u għandha, 
għalhekk, tinżamm. Madankollu, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tagħha, li s’issa kien 
magħmul minn listi separati ta’ rekwiżiti 
statutorji ta’ mmaniġġjar u ta’ standards ta’ 
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba ta’ 
art, għandu jiġi razzjonalizzat biex tiġi 
żgurata l-konsistenza tiegħu u jsir aktar 
viżibbli. Għal dan il-għan ir-rekwiżiti u l-
istandards għandhom jiġu organizzati 
f’lista waħda u mqegħdin fi gruppi skont 

(52) Is-sistema ta’ kundizzjonalità tagħmel 
parti integrali mill-PAK u għandha, 
għalhekk, tinżamm. Madankollu, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tagħha, li s’issa kien 
magħmul minn listi separati ta’ rekwiżiti 
statutorji ta’ mmaniġġjar u ta’ standards ta’ 
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba ta’ 
art, għandu jiġi razzjonalizzat biex tiġi 
żgurata l-konsistenza tiegħu u jsir aktar 
viżibbli, mingħajr ma tonqos il-kwalità 
ambjentali. Għal dan il-għan ir-rekwiżiti u 
l-istandards għandhom jiġu organizzati 
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żoni u materji. L-esperjenza wriet ukoll li 
għadd tar-rekwiżiti fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità mhuwiex 
rilevanti biżżejjed għal attività ta’ biedja 
jew għaż-żona tal-azjenda, jew jikkonċerna 
awtoritajiet nazzjonali milli benefiċjarji. 
Għalhekk, ikun xieraq li dan il-kamp ta’ 
applikazzjoni jiġi aġġustat f’dan ir-rigward. 
Għandu jkun hemm ukoll dispożizzjoni 
għaż-żamma tal-mergħat permanenti fl-
2014 u l-2015.

f’lista waħda u mqegħdin fi gruppi skont 
żoni u materji. L-esperjenza wriet ukoll li 
għadd tar-rekwiżiti fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità mhuwiex 
rilevanti biżżejjed għal attività ta’ biedja 
jew għaż-żona tal-azjenda, jew jikkonċerna 
awtoritajiet nazzjonali milli benefiċjarji. 
Għalhekk, ikun xieraq li dan il-kamp ta’ 
applikazzjoni jiġi aġġustat f’dan ir-rigward. 
Għandu jkun hemm ukoll dispożizzjoni 
għaż-żamma tal-mergħat permanenti fil-
livell tal-oqsma ta’ art.

Or. en

Emenda 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Jeħtieġ li rekwiżiti statutorji ta’ 
mmaniġġjar jiġu implimentati b’mod sħiħ 
mill-Istati Membri biex isiru funzjonali 
f’livell ta’ farm u jiżguraw it-trattament 
ugwali neċessarju bejn il-bdiewa.

(53) Jeħtieġ li rekwiżiti statutorji ta’ 
mmaniġġjar jiġu implimentati b’mod sħiħ 
mill-Istati Membri biex isiru funzjonali 
f’livell ta’ farm u jiżguraw it-trattament 
ugwali neċessarju bejn il-bdiewa. Il-
Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida 
dwar l-interpretazzjoni tar-regoli dwar l-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
annimali għal skopijiet ta' 
kundizzjonalità. Dawn il-linji gwida 
għandhom jirriflettu, b’mod partikolari 
fil-każ ta’ sistemi elettroniċi, li l-eżattezza 
100% sikwit mhix possibbli, u 
għaldaqstant il-linji gwida għandhom 
iħallu lok għal xi tolleranza. Il-linji gwida 
għandhom, fejn xieraq, bħala fil-każ ta’ 
sistemi elettroniċi, jipprevedu l-flessibilità 
fil-livell tal-farms sabiex jintlaħaq il-
bilanċ neċessarju bejn il-salvagwardja tal-
ispirtu tal-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni 
ta' penali amministrattivi proporzjonati, 
iżda dan għandu jkun biss fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità attribwibbli 
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direttament u bla dubju għal-benefiċjarji, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' nuqqas 
ripetut tat-teknoloġija li tkun qed tintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ identifikazzjoni elettronika sikwit ma jirnexxilhomx ikunu 100% eżatti. Dan 
għandu jiġi rispettat fi kwalunkwe linja gwida ppubblikat mill-Kummissjoni.

Emenda 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se 
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentawhom bis-sħiħ, 
b'mod partikolari, billi jimponu obbligi 
ċari għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

imħassar

Or. de

Emenda 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE imħassar
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se 
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentawhom bis-sħiħ, 
b'mod partikolari, billi jimponu obbligi 
ċari għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux xieraq li l-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma tiġi inkluża bħala rekwiżit ta’ kundizzjonalità 
għax l-obbjettivi tagħha huma stipulati f’termini tal-istatus tal-korpi ta’ ilma, u mhux 
f’termini ta’ miżuri li l-bdiewa (jew oħrajn) huma mitluba jieħdu.   Hu diffiċli li problem tal-
WFD f’korp ta’ ilma tkun attribwibbli għal bidwi wieħed.

Emenda 149
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se 
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentawhom bis-sħiħ, 
b'mod partikolari, billi jimponu obbligi 
ċari għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

imħassar

Or. en
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Emenda 150
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se jkunu biss 
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikat sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013.

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet jistgħu jkunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi bidliet fir-regoli dwar il-
kundizzjonalità biex jittieħdu l-miżuri 
adegwati f’dan ir-rigward skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2018.

Or. en

Emenda 151
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se jkunu biss
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se jkunu
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri jkunu implimentawhom bis-
sħiħ, b'mod partikolari, billi jimponu 
obbligi ċari għall-bdiewa. Skont id-
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bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikat sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013.

Direttiva, ir-rekwiżiti fuq livell ta' farm se 
jkunu applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

Or. en

Emenda 152
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se jkunu biss 
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikat sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013.

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se jkunu biss 
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikat sa mhux 
aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. de

Emenda 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 

imħassar
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meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari 
għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikati b'mod progressiv skont skeda 
taż-żmien u, b'mod partikolari, il-prinċipji 
ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, li se jiġu applikati sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. de

Emenda 154
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari 
għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikati b'mod progressiv skont skeda 
taż-żmien u, b'mod partikolari, il-prinċipji 
ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, li se jiġu applikati sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014.

imħassar

Or. en

Emenda 155
George Lyon
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikati b'mod 
progressiv skont skeda taż-żmien u, b'mod 
partikolari, il-prinċipji ġenerali tal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, 
li se jiġu applikati sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2014.

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet jistgħu
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri kollha 
jkunu implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi bidliet fir-regoli dwar il-
kundizzjonalità biex jittieħdu l-miżuri 
adegwati f’dan ir-rigward skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015.

Or. en

Emenda 156
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari għall-
bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-rekwiżiti fuq 
livell ta' farm se jkunu applikati b'mod 

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu 
operazzjonali taħt kundizzjonalità meta l-
Istati Membri jkunu implimentawhom bis-
sħiħ, b'mod partikolari, billi jimponu 
obbligi ċari għall-bdiewa. Skont id-
Direttiva, ir-rekwiżiti fuq livell ta' farm se 
jkunu applikati b'mod progressiv skont 
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progressiv skont skeda taż-żmien u, b'mod 
partikolari, il-prinċipji ġenerali tal-ġestjoni 
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara, li se jiġu 
applikati sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2014.

skeda taż-żmien u, b'mod partikolari, il-
prinċipji ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, li se jiġu applikati sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. en

Emenda 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 
2000/60/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 
80/68/KEE tas-17 ta' Diċembru 1979 
dwar il-ħarsien ta’ ilma ta’ taħt l-art 
kontra tniġġis ikkawżat minn ċerti 
sustanzi għandha titħassar fit-
23 ta' Diċembru 2013. Sabiex jinżammu 
r-regoli taħt kundizzjonalità relatata mal-
ilma ta' taħt l-art, huwa xieraq, sakemm 
tiġi inkluża d-Direttiva 2000/60/KE fil-
kundizzjonalità, li jiġi aġġustat l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità u jiġi 
ddefinit standard ta' kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba li jinkludi r-rekwiżiti 
tal-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 80/68/KEE.

imħassar

Or. de

Emenda 158
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika (57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
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ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li 
jipparteċipaw fl-iskema għal bdiewa żgħar
imsemmija fil-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li 
għandhom isiru skont is-sistema ta’
kundizzjonalità jistgħu jitqiesu li jeċċedu 
l-benefiċċju li dawk il-bdiewa jinżammu 
f’dik is-sistema. Għal raġunijiet ta’
simplifikazzjoni, dawk il-bdiewa 
għandhom, għalhekk, ikunu eżenti mill-
kundizzjonalità u partikolarment mis-
sistema tagħha ta’ kontrolli u mir-riskju 
ta’ penali tal-kundizzjonalità. 
Madankollu, dik l-eżenzjoni għandha 
tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu 
li jitħarsu d-dispożizzjonijiet applikabbli 
tal-leġiżlazzjoni settorjali u għall-
possibbiltà ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni 
ta’ penali skont dik il-leġiżlazzjoni.

ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Il-farms kollha għandhom 
jirrispettaw il-kundizzjonalità, għalkemm 
l-aġenziji tal-pagamenti jistgħu jagħżlu li 
jattribwixxu lil farms żgħar livell aktar 
baxx ta’ riskju mill-fatturi ta’ riskju 
adegwati, minħabba li jkollhom erja 
iżgħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-farms kollha għandhom ikunu obbligati jirrispettaw il-kundizzjonalità, pereżempju l-SMRs 
huma bbażati fuq liġi tal-UE applikabbli għal kulħadd, bla eċċezzjoni. Jekk inħawi li jħabbtu 
wiċċhom ma’ riskji ambjentali serji minħabba ġestjoni fqira tal-ilma u tal-ħamrija jiġu 
eżentati, id-degradazzjoni ambjentali tkompli tikber. Huwa importanti wkoll li l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ fl-ambitu tal-GAEC jiġu protetti f’pajsaġġi u sistemi ta’ farms żgħar. Fil-fatt, 
bdiewa żgħar għandhom regoli inqas stretti għall-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni minħabba l-
limiti bbażati fuq id-daqs tal-art fuq in-newba/diversifikazzjoni.
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Emenda 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li 
jipparteċipaw fl-iskema għal bdiewa żgħar 
imsemmija fil-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li 
għandhom isiru skont is-sistema ta’ 
kundizzjonalità jistgħu jitqiesu li jeċċedu 
l-benefiċċju li dawk il-bdiewa jinżammu 
f’dik is-sistema. Għal raġunijiet ta’ 
simplifikazzjoni, dawk il-bdiewa 
għandhom, għalhekk, ikunu eżenti mill-
kundizzjonalità u partikolarment mis-
sistema tagħha ta’ kontrolli u mir-riskju 
ta’ penali tal-kundizzjonalità. Madankollu, 
dik l-eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni.

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed.

Or. en
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Emenda 160
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li 
jipparteċipaw fl-iskema għal bdiewa żgħar 
imsemmija fil-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li 
għandhom isiru skont is-sistema ta’ 
kundizzjonalità jistgħu jitqiesu li jeċċedu 
l-benefiċċju li dawk il-bdiewa jinżammu 
f’dik is-sistema. Għal raġunijiet ta’ 
simplifikazzjoni, dawk il-bdiewa 
għandhom, għalhekk, ikunu eżenti mill-
kundizzjonalità u partikolarment mis-
sistema tagħha ta’ kontrolli u mir-riskju 
ta’ penali tal-kundizzjonalità. Madankollu, 
dik l-eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni.

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa żgħar mgħandhomx ikunu eżentati mill-kundizzjonalità għal raġunijiet kemm ta’ 
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kompetittività kif ukoll ta’ konsistenza.

Emenda 161
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li 
jipparteċipaw fl-iskema għal bdiewa żgħar 
imsemmija fil-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li 
għandhom isiru skont is-sistema ta’ 
kundizzjonalità jistgħu jitqiesu li jeċċedu 
l-benefiċċju li dawk il-bdiewa jinżammu 
f’dik is-sistema. Għal raġunijiet ta’ 
simplifikazzjoni, dawk il-bdiewa 
għandhom, għalhekk, ikunu eżenti mill-
kundizzjonalità u partikolarment mis-
sistema tagħha ta’ kontrolli u mir-riskju 
ta’ penali tal-kundizzjonalità. 
Madankollu, dik l-eżenzjoni għandha 
tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu 
li jitħarsu d-dispożizzjonijiet applikabbli 
tal-leġiżlazzjoni settorjali u għall-
possibbiltà ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni 
ta’ penali skont dik il-leġiżlazzjoni.

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hi kontradittorja, minħabba li għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni l-
bdiewa żgħar huma eżenti mir-rekwiżit li japplikaw is-sistema ta’ kundizzjonalità ( b’mod 
partikolari fir-rigward tal-verifiki/penali), iżda xorta waħda huma mitluba jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni settorjali.

Emenda 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li 
jipparteċipaw fl-iskema għal bdiewa żgħar 
imsemmija fil-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li 
għandhom isiru skont is-sistema ta’ 
kundizzjonalità jistgħu jitqiesu li jeċċedu 
l-benefiċċju li dawk il-bdiewa jinżammu 
f’dik is-sistema. Għal raġunijiet ta’ 
simplifikazzjoni, dawk il-bdiewa 
għandhom, għalhekk, ikunu eżenti mill-
kundizzjonalità u partikolarment mis-
sistema tagħha ta’ kontrolli u mir-riskju 
ta’ penali tal-kundizzjonalità. Madankollu, 
dik l-eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed.
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leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa kollha jeħtieġ iżidu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Għaldaqstant għandu jkun 
hemm konformità ma’ rekwiżiti bħal dawk tal-ġestjoni tal-ilma u tal-ħamrija u l-protezzjoni 
tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ fl-ambitu tal-KAAT, indipendentement mid-daqs tal-farm. Jista’ 
jkun hemm impatt ambjentali negattivi, b’mod speċjali fil-każ ta’ bdiewa li jkollhom ammont 
żgħir ta’ art iżda produzzjoni intensiva ħafna, jew ta’ reġjuni fejn hemm konċentrazzjoni 
kbira ta’ “bdiewa żgħar”.  

Emenda 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema.
Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, ibbażati fuq ir-riskju,
effettivi u disswassivi. Tali penali 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema.
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il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mill-kundizzjonalità u 
partikolarment mis-sistema tagħha ta’ 
kontrolli u mir-riskju ta’ penali tal-
kundizzjonalità. Madankollu, dik l-
eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni.

Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 
il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mis-sistema ta’ kontrolli tal-
kundizzjonalità u għandhom ikunu 
suġġetti biss għal penali ta’
kundizzjonalità f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità qawwija mar-rekwiżiti ta’ 
ġestjoni statutorji. Madankollu, dan it-
trattament speċjali għal dawk il-bdiewa 
fir-rigward tal-kundizzjonalità għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għall-obbligu li 
jitħarsu d-dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni li jiġu deċiżi 
wara li jitwettqu kontrolli 
indipendentement mill-PAK.

Or. en

Emenda 164
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u disswassivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti 
b’dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 
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Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema. 
Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 
il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mill-kundizzjonalità u 
partikolarment mis-sistema tagħha ta’ 
kontrolli u mir-riskju ta’ penali tal-
kundizzjonalità. Madankollu, dik l-
eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni.

Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema. 
Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 
il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mill-kundizzjonalità u 
partikolarment mis-sistema tagħha ta’ 
kontrolli u mir-riskju ta’ penali tal-
kundizzjonalità. Madankollu, dik l-
eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġiżlazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġiżlazzjoni. Ksur minuri 
mhux intenzjonat assoċjat ma’ 
spezzjonijiet ta’ kundizzjonalità 
m’għandux jirriżulta f’penali, u minflok 
għandha tinħareġ twissija filwaqt li l-
konformità tiġi monitorjata fi spezzjoni 
ġejjiena.

Or. en

Emenda 165
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) L-Istati Membri għandu jeħtiġilhom 
jirrappurtaw annwalment dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-miżuri 
ta’ kundizzjonalità u ekoloġizzazzjoni lill-
Kummissjoni Ewropea, li min-naħa 
tagħha għandha tippreżenta rapport lill-
PE dwar l-effikaċja tal-miżuri tal-Istati 
Membri għall-indirizzar ta’ sfidi għas-
sostenibilità fit-tul għas-sistemi tal-
produzzjoni tal-ikel. 

Or. en
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Emenda 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) L-Istati Membri għandu jeħtiġilhom 
jirrappurtaw annwalment dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-miżuri 
ta’ kundizzjonalità u ekoloġizzazzjoni.  
Abbażi tar-rappurtar nazzjonali, il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta rapport anneali lill-PE dwar l-
effett ta' dawn il-miżuri fuq il-produzzjoni 
agrikola u l-impatt ambjentali tagħhom fl-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li 'l-ekoloġizzazzjoni' se tkun element ġdid ta' kunsiderazzjoni fl-ambitu tar-regoli 
ta' kundizzjonalità, huwa relevanti li l-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-koerenza tagħhom u 
tagħti feedback lill-Parlament Ewropew f’dan ir-rigward. Dan hu konsistenti mal-emenda tal-
Artikolu 96(3).

Emenda 167
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Implimentazzjoni effikaċi tal-
kundizzjonalità teħtieġ verifika fil-livell 
tal-benefiċjarji li l-obbligi jitħarsu. Fejn 
Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu 
mill-għażla li ma japplikax riduzzjoni jew 
esklużjoni fejn l-ammont konċernat ikun 
anqas minn EUR 100, l-awtorità tal-
kontroll kompetenti għandha, għal 

imħassar
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kampjun ta’ benefiċjarji fis-sena ta’ wara, 
tivverifika li s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità konċernata jkunu ġew 
irrimedjati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir se jagħmel il-proċeduri amministrattivi tal-Istati Membri aktar sempliċi, u se 
jnaqqas l-infiq mill-baġit.

Emenda 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Implimentazzjoni effikaċi tal-
kundizzjonalità teħtieġ verifika fil-livell 
tal-benefiċjarji li l-obbligi jitħarsu. Fejn 
Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu 
mill-għażla li ma japplikax riduzzjoni jew 
esklużjoni fejn l-ammont konċernat ikun 
anqas minn EUR 100, l-awtorità tal-
kontroll kompetenti għandha, għal 
kampjun ta’ benefiċjarji fis-sena ta’ wara, 
tivverifika li s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità konċernata jkunu ġew 
irrimedjati.

(60) Implimentazzjoni effikaċi tal-
kundizzjonalità teħtieġ verifika fil-livell 
tal-benefiċjarji li l-obbligi jitħarsu. Fejn 
Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu 
mill-għażla li ma japplikax riduzzjoni jew 
esklużjoni fejn l-ammont konċernat ikun 
anqas minn EUR 100, l-awtorità tal-
kontroll kompetenti għandha, għal 
kampjun ta’ benefiċjarji fis-sena ta’ wara, 
tivverifika li s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità konċernata jkunu ġew 
irrimedjati. L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jistabbilixxu sistema ta’ twissija bikrija 
applikabbli għall-ewwel nuqqasijiet ta’ 
konformità li ma jkunux severi biex 
tinkiseb aċċettazzjoni aħjar tas-sistema 
tal-kundizzjonalità min-naħa tal-
komunitajiet tal-bdiewa u biex dawn 
ikunu involuti aħjar fl-implimentazzjoni 
tar-rekwiżiti.  Din is-sistema għandu 
jkollha s-sura ta’ ittra ta’ twissija li tiġi 
segwita minn azzjoni rimedjali mill-
benefiċjarju konċernat u ċċekkjata mill-
Istat Membru fis-sena ta’ wara.

Or. en
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Emenda 169
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Ir-rata tal-kambju tal-ewro f’valuta 
nazzjonali tista’ tvarja fil-perjodu li matulu 
ssir operazzjoni. Għalhekk, ir-rata 
applikabbli għall-ammonti konċernati 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies l-
avveniment li permezz tiegħu l-objettiv 
ekonomiku tal-operazzjoni jkun inkiseb. Ir-
rata tal-kambju applikata għandha tkun dik 
tad-data li fiha dan l-avveniment iseħħ. 
Huwa meħtieġ li dan l-avveniment 
operattiv jiġi speċifikat jew li tiġi 
rrinunzjata l-applikazzjoni tiegħu, waqt li 
jkunu osservati ċerti kriterji u 
partikolarment il-ħeffa li biha jgħaddi 
ċaqliq ta’ valuti. Dawk ir-regoli huma 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li 
jistabbilixxi arranġamenti agromonetarji 
għall-ewro u jikkompletaw 
dispożizzjonijiet simili tar-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005. Fl-interess taċ-
ċarezza u r-razzjonalità, id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom jiġu 
integrati fl-istess att. Ir-Regolament (KE) 
Nru 2799/98 għandu, għalhekk, jitħassar.

(65) Ir-rata tal-kambju tal-ewro f’valuta 
nazzjonali tista’ tvarja fil-perjodu li matulu 
ssir operazzjoni. Għalhekk, ir-rata 
applikabbli għall-ammonti konċernati 
għandha tiġi ddeterminata billi jitqies l-
avveniment li permezz tiegħu l-objettiv 
ekonomiku tal-operazzjoni jkun inkiseb. Ir-
rata tal-kambju applikata għandha tkun dik 
tad-data li fiha dan l-avveniment iseħħ. 
Huwa meħtieġ li dan l-avveniment 
operattiv jiġi speċifikat jew li tiġi 
rrinunzjata l-applikazzjoni tiegħu, waqt li 
jkunu osservati ċerti kriterji u 
partikolarment il-ħeffa li biha jgħaddi 
ċaqliq ta’ valuti. Suġġetti għal deroga 
f'dan ir-Regolament, dawk ir-regoli huma 
stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2799/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 li 
jistabbilixxi arranġamenti agromonetarji 
għall-ewro u jikkompletaw 
dispożizzjonijiet simili tar-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005. Fl-interess taċ-
ċarezza u r-razzjonalità, id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom jiġu 
integrati fl-istess att. Ir-Regolament (KE) 
Nru 2799/98 għandu, għalhekk, jitħassar.

Or. en

Emenda 170
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 65a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65a) Bħala deroga l-Istati Membri 
jistgħu jikkonvertu l-ammont ta' 
għajnuna espressa f'Euro fil-munita 
nazzjonali abbażi tar-rati ta' kambju l-
aktar riċenti li ġiet stabbilita mill-Bank 
Ċentrali Ewropew qabel l-1 ta' Ottubru 
tas-sena meta tingħata l-għajnuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm aktar flessibilità fl-applikazzjoni tar-rati tal-kambju.

Emenda 171
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Kull miżura tal-PAK għandha tkun 
suġġetta għal monitoraġġ u evalwazzjoni 
biex titjieb il-kwalità tagħha u jintwera dak 
li tista’ twettaq. F'dan il-kuntest għandha 
tiġi ddeterminata lista ta' indikaturi u l-
impatt tal-politika tal-PAK jiġi vvalutat 
mill-Kummissjoni b'rabta mal-objettivi 
politiċi. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
qafas għal monitoraġġ u evalwazzjoni 
komuni li jiżgura fost affarijiet oħra li dejta 
rilevanti, inkluż informazzjoni mill-Istati 
Membri, tkun disponibbli b’mod f’waqtu. 
Meta tagħmel dan għandha tqis il-ħtiġijiet 
ta' dejta u s-singerġiji bejn sorsi potenzjali 
tad-dejta. Barra minn hekk, il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni: Baġit għall-
Ewropa 2020 - Parti II iddikjarat li n-nefqa 
relatata mal-klima fil-baġit kumplessiv tal-

(68) Kull miżura tal-PAK għandha tkun 
suġġetta għal monitoraġġ u evalwazzjoni 
biex titjieb il-kwalità tagħha u jintwera dak 
li tista’ twettaq. F'dan il-kuntest għandha 
tiġi ddeterminata lista ta' indikaturi u l-
impatt tal-politika tal-PAK jiġi vvalutat 
mill-Kummissjoni b'rabta mal-objettivi 
politiċi. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
qafas għal monitoraġġ u evalwazzjoni 
komuni li jiżgura fost affarijiet oħra li dejta 
rilevanti, inkluż informazzjoni mill-Istati 
Membri, tkun disponibbli b’mod f’waqtu. 
Meta tagħmel dan għandha tqis il-ħtiġijiet 
ta' dejta u s-singerġiji bejn sorsi potenzjali 
tad-dejta u tirreferi kemm jista’ jkun għal 
sorsi tad-dejta eżistenti. Barra minn hekk, 
il-qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni 
għandu jqis, u jirrifletti dwar, l-istruttura 
tal-PAK. Il-qafas ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni għat-tieni pilastru ma jistax 
jiġi applikat għall-ewwel pilastru, b’mod 
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Unjoni għandha tiżdied għal mill-inqas 
20%, b' kontribuzzjoni minn politiki 
differenti. Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk tkun kapaċi tevalwa l-impatt tal-
appoġġ tal-Unjoni fil-qafas tal-PAK għall-
objettivi tal-klima.

partikulari għax fl-ambitu tal-ewwel 
pilastru hemm lok għall-ġenerazzjoni ta' 
sinerġiji, minħabba n-natura 
kumparabbilment uniformi tal-miżuri.   
Dan għandu jitqies kif jixraq. Barra minn 
hekk, il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Baġit 
għall-Ewropa 2020 - Parti II iddikjarat li n-
nefqa relatata mal-klima fil-baġit 
kumplessiv tal-Unjoni għandha tiżdied 
għal mill-inqas 20%, b' kontribuzzjoni 
minn politiki differenti. Il-Kummissjoni 
għandha għalhekk tkun kapaċi tevalwa l-
impatt tal-appoġġ tal-Unjoni fil-qafas tal-
PAK għall-objettivi tal-klima.

Or. de

Emenda 172
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 68a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68a) Skont il-prinċipju tal-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni 
ta’ PAK magħrufa bħal 'PAK li ma 
tagħmel ebda ħsara’ għandha tkun 
suġġetta għal sorveljanza u valutazzjoni 
regolari fir-rigward tal-impatt tagħha fuq 
il-kapaċità ta' produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fit-tul tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari l-LCDs.

Or. en

Emenda 173
Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Fis-sentenza tagħha fil-Kawżi 
Magħquda C-92/09 u 93/09 il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat 
invalidi d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar l-
obbligu tal-Istati Membri li jippubblikaw 
informazzjoni dwar persuni fiżiċi li 
jibbenefikaw mill-fondi agrikoli Ewropej.
Minħabba li jkun fl-interess ta’ persuni 
fiżiċi li d-dejta personali tagħhom tkun 
protetta, u bil-għan li jiġu rrikonċiljati l-
objettivi differenti li jaqgħu taħt l-obbligu 
li tiġi ppubblikata informazzjoni dwar il-
benefiċjarji ta’ fondi, kif imsemmi fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 259/2008 li jistipula regoli dettaljati 
għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-
pubblikazzjoni ta’ tagħrif dwar il-
benefiċjarji tal-fondi ġejjin mill-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u 
tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR), dak ir-Regolament kien 
emendat biex jiġi stabbilit espliċitament li 
dan l-obbligu ma japplikax għal persuni 
fiżiċi. L-adozzjoni mill-Parlament
Ewropew u mill-Kunsill ta’ regoli ġodda li 
jqisu l-oġġezzjonijiet espressi mill-Qorti
għandha tkun preċeduta minn analiżi u 
valutazzjoni fil-fond biex jinstab il-mod l-
aktar xieraq li jirrikonċilja d-dritt għall-
protezzjoni ta’ dejta personali tal-
benefiċjarji mal-ħtieġa għat-trasparenza.
Sakemm dawk l-analiżi u l-valutazzjoni 
jsiru, id-dispożizzjonijiet kurrenti dwar il-
pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar 
benefiċjarji tal-fondi agrikoli Ewropej 
għandhom jinżammu.

(70) Fis-sentenza tagħha fil-Kawżi 
Magħquda C-92/09 u 93/09 il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat 
invalidi d-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (KE) Nru 1290/2005 dwar l-
obbligu tal-Istati Membri li jippubblikaw 
informazzjoni dwar persuni fiżiċi li 
jibbenefikaw mill-fondi agrikoli Ewropej.
Minħabba li jkun fl-interess ta’ persuni 
fiżiċi li d-dejta personali tagħhom tkun 
protetta, u bil-għan li jiġu rrikonċiljati l-
objettivi differenti li jaqgħu taħt l-obbligu 
li tiġi ppubblikata informazzjoni dwar il-
benefiċjarji ta’ fondi, kif imsemmi fir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 259/2008 li jistipula regoli dettaljati 
għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1290/2005 rigward il-
pubblikazzjoni ta’ tagħrif dwar il-
benefiċjarji tal-fondi ġejjin mill-Fond 
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u 
tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR), dak ir-Regolament kien 
emendat biex jiġi stabbilit espliċitament li 
dan l-obbligu ma japplikax għal persuni 
fiżiċi. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jadottaw regoli ġodda li jqisu l-
oġġezzjonijiet espressi mill-Qorti, li 
jirrikonċiljaw id-dritt għall-protezzjoni ta’ 
dejta personali tal-benefiċjarji mal-ħtieġa 
għat-trasparenza fl-użu tal-fondi tal-
Unjoni Ewropea.  

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini li jħallsu t-taxxi għandhom dritt ikun jaf kif qed jintefqu l-flus pubbliċi, 
għaldaqstant trasparenza akbar tal-PAK hi kruċjali u se sservi ta’ salvagwardja qawwija 
kontra l-ħela, il-frodi u l-abbuż ta’ fondi tal-UE.

Emenda 174
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati” 
huma sistemi agrikoli u tat-trobbija tal-
bhejjem bi prattiki li jmorru lil hinn mil-
linja bażi tal-kundizzjonalità u 
kontinwament jipprogressaw biex itejbu l-
ġestjoni tan-nutrijenti, iċ-ċikli tal-ilma u 
l-flussi tal-enerġija, biex jonqsu l-ħsara 
ambjentali u l-ħela ta’ riżorsi mhux 
rinnovabbli u jinżamm grad għoli ta’ 
diversità ta’ għelejjel, tal-annimali u tan-
natura fis-sistema tal-produzzjoni

Or. en

Emenda 175
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Sistemi agrikoli mhux sostenibbli" 
tfisser prattiki tal-biedja u tat-trobbija tal-
bhejjem li għandhom riskju intrinsiku ta’ 
non-konformità ma’ – jew ksur 
sistematikament serju ta’ – regoli ta’ 
kundizzjonalità fl-oqsma tal-ambjent u 
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tas-saħħa pubblika, tal-annimali u tal-
pjanti, minħabba ġestjoni insuffiċjenti 
tan-nutrijenti u tniġġis tal-ilma 
konsegwenti, minħabba densitajiet ta’ 
stokkjar kbar wisq għall-art disponibbli, u 
dipendenza kbira fuq inputs esterni ta’ 
enerġija, ilma, bijoċidji u nutrijenti.

Or. en

Emenda 176
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Agrikoltura b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi tal-agrikoltura b’attivitajiet 
agrikoli u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità u ta’ konservazzjoni tal-
ispeċijiet u tal-ħabitats. Dawn is-sistemi 
huma kkaratterizzati b’biedja ta’ intensità 
baxxa u proporzjonijiet għoljin ta' 
veġetazzjoni naturali jew seminaturali. 
Jistgħu jkunu kkaratterizzati wkoll minn 
diversità kbira ta’ kopertura tal-art.

Or. en

Emenda 177
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Metodi mhux kimiċi" tfisser metodi 
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alternattivi għall-pestiċidi u l-protezzjoni 
tal-pjanti u għall-ġestjoni tal-organiżmi 
ta’ ħsara msejsa fuq tekniki agronomiċi 
bħal dawk imsemmija fil-punt 1 tal-
Anness III tad-Direttiva 2009/128/KE jew 
metodi fiżiċi, mekkaniċi jew bijoloġiċi tal-
kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara.

Or. en

Emenda 178
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) esproprjazzjoni ta' parti kbira ta'
impriża jekk dik ma setgħetx tiġi antiċipata 
fil-ġurnata li ġiet imressqa l-applikazzjoni.

(f) esproprjazzjoni tal-impriża kollha jew 
parti minnha jekk dik ma setgħetx tiġi 
antiċipata fil-ġurnata li ġiet imressqa l-
applikazzjoni, jew ripussess tal-art mis-
sid.

Or. fr

Emenda 179
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a.  "leġislazzjoni agrikola settorjali" 
tfisser kwalunkwe att applikabbli adottat 
abbażi tal-Artikolu 43 tat-Trattat fil-qafas 
tal-politika agrikola komuni kif ukoll, fejn 
applikabbli, kwalunkwe att iddelegat jew 
ta' implimentazzjoni adottat abbażi ta' 
dawk l-atti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta’ ċarezza legali, għandha tiġi inkluża definizzjoni ta’ “leġislazzjoni agrikola 
settorjali” fl-att bażiku.

Emenda 180
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEG u l-FAEŻR jistgħu, kull wieħed 
minnhom rispettivament, jiffinanzjaw 
b’mod dirett, b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
u/jew f’isimha, l-għajnuna ta’ tħejjija, 
monitoraġġ, amministrazzjoni u teknika, 
kif ukoll il-miżuri ta’ evalwazzjoni, 
awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-politika agrikola 
komuni. Dawk il-miżuri għandhom 
jinkludu partikolarment:

Il-FAEG u l-FAEŻR jistgħu, kull wieħed 
minnhom rispettivament, jiffinanzjaw 
b’mod dirett, b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
u/jew f’isimha kif ukoll bl-inizjattiva tal-
Istati Membri, l-għajnuna ta’ tħejjija, 
monitoraġġ, amministrazzjoni u teknika, 
kif ukoll il-miżuri ta’ evalwazzjoni, 
awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-politika agrikola 
komuni.

Or. it

Emenda 181
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEG u l-FAEŻR jistgħu, kull wieħed 
minnhom rispettivament, jiffinanzjaw 
b’mod dirett, b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
u/jew f’isimha, l-għajnuna ta’ tħejjija, 
monitoraġġ, amministrazzjoni u teknika, 
kif ukoll il-miżuri ta’ evalwazzjoni, 
awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-politika agrikola 
komuni. Dawk il-miżuri għandhom 
jinkludu partikolarment:

Il-FAEG u l-FAEŻR jistgħu, kull wieħed 
minnhom rispettivament, jiffinanzjaw 
b’mod dirett, b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
u/jew f’isimha kif ukoll bl-inizjattiva tal-
Istati Membri l-għajnuna ta’ tħejjija, 
monitoraġġ, amministrazzjoni u teknika, 
kif ukoll il-miżuri ta’ evalwazzjoni, 
awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-politika agrikola 
komuni. Dawk il-miżuri għandhom 
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jinkludu partikolarment:

Or. it

Emenda 182
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi apposta tal-Istati 
Membri responsabbli mill-immaniġġjar u l-
kontroll ta’ nfiq imsemmi fl-Artikolu 4(1) 
u fl-Artikolu 5.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi apposta tal-Istati 
Membri responsabbli mill-immaniġġjar u l-
kontroll konġunti ta’ nfiq kollu msemmi 
kemm fl-Artikolu 4(1) kif ukoll fl-
Artikolu 5.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk aġenzija tal-pagamenti hi rikonoxxuta, għandha twettaq xogħol amministrattiv fl-ambitu 
taż-żewġ pilastri. L-arranġamenti amminstrattivi attwali m’għamlux is-sistema tas-sussidji 
aktar effiċjenti.

Emenda 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi apposta tal-Istati 
Membri responsabbli mill-immaniġġjar u l-
kontroll ta’ nfiq imsemmi fl-Artikolu 4(1) 
u fl-Artikolu 5.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri 
responsabbli mill-immaniġġjar u l-kontroll 
ta’ nfiq imsemmi fl-Artikolu 4(1) u fl-
Artikolu 5.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-aġenzija tal-pagamenti responsabbli għal dawn il-kompiti mhix 
neċessarjament responsabbli għal dawn il-kompiti biss, kif tista' tinftiehem il-kelma 
"apposta". Dan huwa konsistenti mar-Regolament Finanzjarju ewlieni.

Emenda 184
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi apposta tal-Istati 
Membri responsabbli mill-immaniġġjar u l-
kontroll ta’ nfiq imsemmi fl-Artikolu 4(1) 
u fl-Artikolu 5.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri 
responsabbli mill-immaniġġjar u l-kontroll 
ta’ nfiq imsemmi fl-Artikolu 4(1) u fl-
Artikolu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “apposta” jista’ jiftiehem li d-dipartiment jew entità jkunu responsabbli għal dawn 
il-kompiti biss, filwaqt li t-tifsira intenzjonata hi li dan id-dipartiment biss ikun responsabbli.

Emenda 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-eċċezzjoni ta’ pagament, l-eżekuzzjoni 
ta’ dawk l-kompiti tista’ tiġi ddelegata.

L-eżekuzzjoni ta’ dawn il-kompiti tista’ 
tiġi ddelegata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun permissibbli li l-eżekuzzjoni tal-pagament tiġi delegata, dment li l-entità jew 
dipartiment responsabbli jżommu r-responsabilità ġenerali tal-kompiti msemmija.
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Emenda 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu, waqt li jqis id-
dispożizzjonijiet kostituzzjonali tiegħu, 
jillimita l-għadd ta’ aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati tiegħu għal waħda għal kull 
Stat Membru jew għal waħda għal kull 
reġjun, fejn ikun japplika. Iżda, fejn 
aġenziji tal-pagamenti jkunu stabbiliti 
f’livell reġjonali, l-Istati Membri 
għandhom, b’żieda ma’ dan, jakkreditaw 
aġenzija tal-pagamenti f’livell nazzjonali 
għal skemi ta’ għajnuna li, min-natura 
tagħhom, ikollhom jiġu mmaniġġjati 
f’livell nazzjonali.

Kull Stat Membru għandu, waqt li jqis id-
dispożizzjonijiet kostituzzjonali tiegħu, 
jillimita l-għadd ta’ aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati tiegħu għall-minimu meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat li l-infiq imsemmi fl-
Artikolu 4 u l-Artikolu 5 jitwettaq skont 
kondizzjonijiet amministrattivi u ta’ 
kontabilità sodi.

Or. fr

Emenda 187
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ta’ 
mmaniġġjar dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi u u r-
rispett għall-prinċipju tal-immaniġġjar 
finanzjarju sod;

(b) dikjarazzjoni ta’ garanzija tal-
maniġment dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, abbażi ta’ kriterji ta' prestazzjoni 
li jistgħu jitkejlu, kif ukoll dwar il-legalità 
u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda għandha titneħħa, 
għax din il-kwistjoni għandha tiġi diskussa fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament 
Finanzjarju.

Emenda 188
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni ta’ garanzija tal-
maniġment dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament Finanzjarju ma jistipulax rekwiżit li l-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jivvaluta 
l-konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda. Għaldaqstant, m’għandux ikun 
rekwiżit fl-ambitu ta’ dan ir-regolament.

Emenda 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ta’ 
mmaniġġjar dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi u u r-
rispett għall-prinċipju tal-immaniġġjar 

(b) dikjarazzjoni ta’ garanzija tal-
maniġment dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi;
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finanzjarju sod;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ dan ir-rekwiżit ġdid fid-dikjarazzjoni ta’ garanzija tfisser piż amministrattiv 
akbar għall-aġenzija tal-pagamenti;għaldaqstant l-għażliet huma jew li r-rekwiżit jitneħħa 
jew inkella li l-proċeduri jiġu razzjonalizzati kemm jista' jkun.

Emenda 190
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikunu akkreditati aktar minn aġenzija 
tal-pagamenti waħda, l-Istat Membru 
għandu jaħtar korp, minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ "korp ta’ koordinazzjoni", li lilu 
jassenja l-kompiti li ġejjin:

Fejn minħabba s-sistema kostituzzjonali 
ta' Stat Membru jkunu akkreditati aktar 
minn aġenzija tal-pagamenti waħda, l-Istat 
Membru għandu jaħtar korp, minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ "korp ta’ 
koordinazzjoni", li lilu jassenja l-kompiti li 
ġejjin:

Or. de

Emenda 191
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiżgura li tittieħed azzjoni rimedjali 
għal kwalunkwe defiċjenza ta’ natura 
komuni u li l-Kummissjoni tinżamm 
mgħarrfa b’dak li jkun sar wara;

(c) li jittieħdu jew jiġu koordinati, skont 
il-każ, azzjonijiet bl-għan li tiġi riżolta
kwalunkwe defiċjenza ta’ natura komuni u
biex il-Kummissjoni tinżamm mgħarrfa 
b’dak li jkun sar wara;

Or. de
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Emenda 192
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiżgura li tittieħed azzjoni rimedjali 
għal kwalunkwe defiċjenza ta’ natura 
komuni u li l-Kummissjoni tinżamm 
mgħarrfa b’dak li jkun sar wara;

(c) li tittieħed jew tiġi koordinata, skont il-
każ, azzjoni bl-għan li tiġi riżolta
kwalunkwe defiċjenza ta’ natura komuni u
biex il-Kummissjoni tinżamm mgħarrfa 
b’dak li jkun sar wara;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet għandhom l-għan li jiddeskrivu b’aktar eżattezza r-rwol tal-korp ta’ 
koordinazzjoni f’din is-sitwazzjoni.

Emenda 193
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jippromwovi u jiżgura l-
applikazzjoni armonizzata tar-Regoli tal-
Unjoni.

(d) li jippromwovi l-applikazzjoni 
armonizzata tar-Regoli tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet għandhom l-għan li jiddeskrivu b’aktar eżattezza r-rwol tal-korp ta’ 
koordinazzjoni f’din is-sitwazzjoni.

Emenda 194
Giovanni La Via
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikunu akkreditati aktar minn 
aġenzija tal-pagamenti waħda, l-Istat 
Membru għandu jaħtar korp, minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ "korp ta’ 
koordinazzjoni", li lilu jassenja l-kompiti li 
ġejjin:

Fejn minħabba s-sistema kostituzzjonali 
ta' Stat Membru jkunu akkreditati aktar 
minn aġenzija tal-pagamenti waħda, l-Istat 
Membru għandu jagħżel korp, minn hawn 
’il quddiem imsejjaħ "korp ta’ 
koordinazzjoni", li lilu jassenja l-kompiti li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 195
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kundizzjonijiet minimi għall-
akkreditazzjoni ta’ korpi ta’ 
koordinazzjoni, kif ukoll regoli dwar il-
proċedura għal ħruġ u rtirar ta’ 
akkreditazzjoni.

imħassar

Or. lv

Emenda 196
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward ta’ intervent pubbliku, kif 
ukoll dwar ir-responsabbiltajiet ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom.
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Or. de

Emenda 197
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-funzjonament tal-korp ta’ 
koordinazzjoni u n-notifika ta’ 
informazzjoni lill-Kummissjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 7(4).

Or. de

Emenda 198
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
regoli dwar:

imħassar

(a) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-
rigward ta’ intervent pubbliku, kif ukoll 
dwar il-kontenut tal-immaniġġjar u r-
responsabbiltajiet ta’ kontroll tagħhom.
(b) il-funzjonament tal-korp ta’ 
koordinazzjoni u n-notifika ta’ 
informazzjoni lill-Kummissjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 7(4).
L-atti ta’ implimentazzjoni pprovduti fl-
ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din mhix deċiżjoni purament teknika.

Emenda 199
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Korpi ta’ ċertifikazzjoni
1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat 
maħtur mill-Istat Membru li għandu 
jagħti opinjoni dwar id-dikjarazzjoni tal-
maniġment dwar il-garanzija tal-
kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-
kontijiet annwali tal-aġenzija tal-
pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.
Huwa għandu jkun indipendenti mil-lat 
ta’ operazzjonijiet kemm mill-aġenzija tal-
pagamenti konċernata, kif ukoll mill-
awtorità li tkun akkreditat dik l-aġenzija.
2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu, 
kif ukoll iċ-ċertifikati u r-rapporti, 
flimkien mad-dokumenti li jkun hemm 
magħhom, li għandhom isiru minn dawk 
il-korpi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
112 (3).

Or. lv
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Emenda 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta’ xogħol li jista’ jinħoloq minħabba din il-proposta, u l-proporzjon 
kost/benefiċċju tagħha, jagħtu lok għal tħassib. Id-dikjarazzjoni għandha tinkludi d-dettalji 
meħtieġa għall-valutazzjoni tax-xogħol li għandu jsir; Il-Kummissjoni għadha trid tipprovdi 
proposti biex tindirizza dan.

Emenda 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti 
opinjoni, imfassla skont standards tal-
awditjar aċċettati internazzjonalment,
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
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tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li ma jeżisti l-ebda gwida dwar il-mod ta’ kif korp għandu jfassal l-opinjoni tiegħu, 
it-tfassil skont standards miftehma internazzjonalment għandu jagħti lill-Istati Membri 
stampa ċara ta’ kif għandhom ifassluha, u jżid il-konsistenza.

Emenda 202
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti 
opinjoni, skont standards tal-awditjar 
aċċettati internazzjonalment, dwar id-
dikjarazzjoni tal-maniġment dwar il-
garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u l-
veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda. Din l-opinjoni 
trid tiddikjara jekk ikunx hemm xi dubju 
dwar dak li jkun intqal fil-kuntest tad-
dikjarazzjoni ta’ garanzija maħruġa skont 
l-Artikolu 7(3)(b).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-talbiet li jsiru lil korp ta' ċertifikazzjoni jridu jkunu ċari ħafna. Il-ħatra ta’ korp ta’ 
awditjar pubbliku mhuwiex neċessarjament kopert permezz tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. 

Emenda 203
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, kif 
ukoll l-osservanza tal-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja soda.

Or. en

Emenda 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat, magħżul i
mill-Istat Membru, li għandu jagħti 
opinjoni, imħejjija skont standards tal-
awditjar aċċettati internazzjonalment, u 
wara li jsiru kontrolli bbażati fuq ir-
riskju, u titqies il-prestazzjoni tal-Istat 
Membru fil-passat, dwar il-kompletezza, l-
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legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet annwali 
tal-aġenzija tal-pagamenti, il-funzjonament 
xieraq tas-sistemi ta’ kontroll applikati kif 
ukoll il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. Din l-opinjoni 
għandha tiddikjara, fost l-oħrajn, jekk l-
eżami jitfax dubju fuq dak li jkun intqal 
fid-dikjarazzjoni ta’ garanzija tal-
maniġment msemmija fl-Artikolu 7(3)(b).

Or. en

Emenda 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, u r-
rispett għall-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja soda.

Or. fr

Emenda 206
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
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mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti u l-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, kif 
ukoll l-osservanza tal-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja soda.

Or. sk

Emenda 207
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 
tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 
ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 
mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 
dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 
il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 
l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-
sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
bażiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament Finanzjarju ma jistipulax rekwiżit li l-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jivvaluta 
l-konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja soda.

Emenda 208
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Biex jiġu rispettati l-prinċipji ta’ 
proporzjonalità u ta’ tnaqqis tal-piż 
amministrattiv, il-korp ta’ ċertifikazzjoni 
għandu:
(a) jintegra kemm jista’ jkun kampjuni u 
jimmassimizza l-effiċjenza tal-ittestjar tat-
tranzazzjonijiet, inklużi l-verifiki fuq il-
post;  kif ukoll
(b) jagħżel l-iżgħar għadd ta’ 
popolazzjonijiet u tranżazzjonijiet 
meħtieġa biex l-ittestjar jipprovdi l-livell 
ta' garanzija meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv u l-impatt finanzjarju tal-
implimentazzjoni ta’ dan l-artikolu.

Emenda 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu, 
kif ukoll iċ-ċertifikati u r-rapporti, flimkien 
mad-dokumenti li jkun hemm magħhom, li 
għandhom isiru minn dawk il-korpi. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu 
fuq kampjun uniku integrat kif ukoll iċ-
ċertifikati u r-rapporti, flimkien mad-
dokumenti li jkun hemm magħhom, li 
għandhom isiru minn dawk il-korpi. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-piż fuq il-korpi responsabbli jinżamm żgħir kemm jista’ jkun, il-
metodoloġija tal-awditjar għandha tkun ibbażata fuq kampjun uniku integrat.

Emenda 210
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu, 
kif ukoll iċ-ċertifikati u r-rapporti, 
flimkien mad-dokumenti li jkun hemm 
magħhom, li għandhom isiru minn dawk 
il-korpi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
112 (3).

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 li jistabbilixxi regoli dettaljati 
dwar l-istatus tal-korpi ta’ ċertifikazzjoni u 
l-kompiti speċifiċi, inklużi l-kontrolli, li 
huma jkollhom jesegwixxu.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhix deċiżjoni purament teknika, għaldaqstant id-dispożizzjoni ġiet maqsuma.

Emenda 211
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu, 

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, il-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li huma jkollhom jesegwixxu 
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kif ukoll iċ-ċertifikati u r-rapporti, flimkien 
mad-dokumenti li jkun hemm magħhom, li 
għandhom isiru minn dawk il-korpi. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

fuq kampjun uniku integrat kif ukoll iċ-
ċertifikati u r-rapporti, flimkien mad-
dokumenti li jkun hemm magħhom, li 
għandhom isiru minn dawk il-korpi. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-piż fuq il-korpi tal-awditjar, l-aġenziji tal-pagamenti u l-bdiewa jinżamm 
żgħir kemm jista’ jkun, il-metodoloġija tal-awditjar għandha tuża kampjun uniku integrat.

Emenda 212
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
regoli dwar iċ-ċertifikati u r-rapporti li 
għandhom jitfasslu mill-entitajiet taċ-
ċertifikazzjoni, flimkien mad-dokumenti li 
jakkumpanjawhom. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

Or. de

Emenda 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
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sistema ta’ konsulenza għal benefiċjarji 
dwar l-immaniġġjar ta’ artijiet u farms 
(minn hawn ’il quddiem imsejħa ‘Sistema 
Konsultattiva għall-farms’) imħaddma 
minn korp wieħed maħtur jew aktar. Il-
korpi maħtura jistgħu jkunu pubbliċi jew 
privati.

sistema ta’ konsulenza għal benefiċjarji 
dwar l-immaniġġjar ta’ artijiet, tal-farms u 
tar-riskji tal-farms (minn hawn ’il quddiem 
imsejħa ‘Sistema Konsultattiva għall-
farms’) imħaddma minn korp wieħed 
maħtur jew aktar li għandu jkun 
akkreditat abbażi ta’ kwalifiki minimi 
stipulati mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti delgati skont l-Artikolu 111. Il-korpi 
maħtura jistgħu jkunu pubbliċi jew privati.

Or. en

Emenda 214
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-rekwiżiti statutorji ta’ mmaniġġjar u 
l-istandards għal kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba ta’ art kif stabbiliti fil-
Kapitolu I tat-Titolu VI;

(a) obbligi fil-livell tal-farms derivati mir-
rekwiżiti statutorji ta’ mmaniġġjar u l-
istandards għal kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba ta’ art kif stabbiliti fil-
Kapitolu I tat-Titolu VI;

Or. en

Emenda 215
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prattiki agrikoli ta’ ġid għall-klima 
u l-ambjent kif stabbiliti fil-Kapitolu 2 tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP] u ż-żamma taż-żona 
agrikola kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(c) 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx [DP];

imħassar
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Or. en

Emenda 216
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tagħrif dwar l-attivitajiet tal-gruppi 
operattivi fl-ambitu tan-netwerk tas-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
b’fokus speċjali fuq il-prattiki agrikoli 
mmirati lejn l-innovazzjoni 

Or. en

Emenda 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-Istati Membri jingħataw lok ifasslu s-Sistema Konsultattiva għall-Farms skont iċ-
ċirkustanzi spċifiċi tagħhom, ir-rekwiżiti ta’ punt 2(c) għandhom jaqgħu fl-ambitu ta’ 
paragrafu 3.
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Emenda 218
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun magħmul ċar x’inhuma dawn l-azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima 
u l-protezzjoni tal-bijodiversità, u x’ifissru pariri dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika. Għaldaqstant hu propost li s-sistema obbligatorja ta’ pariri li hemm referenza 
għaliha f’paragrafu 3 għandha tkun fakultattiva.
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Emenda 220
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 221
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
mill-anqas kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

imħassar

Or. es

Emenda 223
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika ta’ mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni mill-
anqas kif stabbilit fl-Anness I għal dan ir-
Regolament;

(c) bħala minimu, ir-rekwiżiti jew l-
azzjonijiet relatati mal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-adattament għalih, il-
bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma u ċ-ċiklaġġ 
effiċjenti tan-nutrijenti, is-saħħa tal-
ħamrija, mard tal-annimali u tal-pjanti u l-
innovazzjoni, kif stabbilit fl-Anness I għal 
dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 224
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-miżuri agroambjentali-klimatiċi kif 
stipulati fl-Artikolu 29 tar-Regolament 
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(UE) Nru xxx/xxx [RD]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma obbligati jipprovdu miżuri agroambjentali-klimatiċi fl-ambitu tat-tieni 
pilastru, u għaldaqstant il-bdiewa għandhom jiġu appoġġjati b’mod komprensiv mis-Sistema 
Konsultattiva għall-farms li jagħmlu din l-għażla. Il-promozzjoni tal-miżura u l-benefiċċji 
tagħha se tgħin biex aktar bdiewa jagħżluha, kif ukoll il-ħolqiem ta' sistemi agrikoli aktar 
sostenibbli.

Emenda 225
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-miżuri agroambjentali-klimatiċi kif 
stipulati fl-Artikolu 29 tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [RD]

Or. en

Emenda 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-miżuri agroambjentali-klimatiċi kif 
stipulati fl-Artikolu 29 tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [RD]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma obbligati jipprovdu miżuri agroambjentali-klimatiċi fl-ambitu tat-tieni 
pilastru, u għaldaqstant il-bdiewa għandhom jiġu appoġġjati b’mod komprensiv mis-Sistema 
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Konsultattiva għall-Farms li jagħmlu din l-għażla. Il-promozzjoni tal-miżura se tgħin biex 
aktar bdiewa jagħżluha, kif ukoll il-ħolqiem ta' sistemi agrikoli aktar sostenibbli

Emenda 227
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
agrikoltura organika bħala minimu li 
hemm referenza għalihom fir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007;

Or. en

Emenda 228
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) pariri dwar il-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara u l-użu ta’ alternattivi 
mhux kimiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

"metodi mhux kimiċi" tfisser metodi alternattivi għall-pestiċidi u l-protezzjoni tal-pjanti u l-
ġestjoni tal-organiżmi ta’ ħsara ibbażati fuq tekniki agronomiċi bħal dawk li hemm referenza 
għalihom fil-punt 1 tal-Anness III tad-Direttiva 2009/128/KE jew metodi fiżiċi, mekkaniċi jew 
bijoloġiċi tal-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara.

Emenda 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun magħmul ċar x’inhuma dawn l-azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-tibdil tal-klima 
u għall-protezzjoni tal-bijodiversità, u x’ifissru pariri dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika.  Għaldaqstant hu propost li s-sistema obbligatorja ta’ pariri li hemm referenza 
għaliha f’paragrafu 3 għandha tkun fakultattiva.

Emenda 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-Istati Membri jkunu jistgħu ifasslu s-Sistema Konsultattiva għall-Farms għaċ-
ċirkostanzi speċifiċi tagħhom, ir-rekwiżiti f’punt 2(d) għandhom jaqgħu fl-ambitu ta’ 
paragrafu 3.
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Emenda 231
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. en

Emenda 232
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. de

Emenda 233
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 

imħassar
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mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn impriżi żgħar u impriżi oħra għall-aċċess ta’ 
pariri ekonomiċi.

Emenda 234
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. en

Emenda 235
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar
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Or. en

Emenda 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. es

Emenda 237
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

imħassar

Or. en

Emenda 238
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms li 
jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament
(UE) Nru xxx/xxx[DP].

(d) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
żgħar kif iddefinit mill-Istati Membri u, tal-
anqas, tal-farms li jipparteċipaw fl-Iskema 
tal-bdiewa żgħar imsemmija fit-Titolu V 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Emenda 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms li 
jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP].

(d) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-farms 
żgħar kif iddefinit mill-Istati Membri u, tal-
anqas, tal-farms li jipparteċipaw fl-Iskema 
tal-bdiewa żgħar imsemmija fit-Titolu V 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Emenda 240
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-promozzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-prinċipji relatati mal-kontabilità, 
intraprenditorjat u l-ġestjoni sostenibbli 
tar-riżorsi ekonomiċi.
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Or. pl

Emenda 241
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
agrikoltura organika, għall-inqas sal-
istandards li hemm referenza għalihom 
fir-Regolament (KE) Nru 834/2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla għall-agrikoltura organika hi impenn li sikwit jirrikjedi l-akkwist ta’ għarfien u ħiliet 
esperti ġodda, għaldaqstant il-miżuri tal-agrikoltura organika għandhom ikunu inklużi fis-
Sistema Konsultattiva għall-Farms għall-Istati Membri kollha, tal-inqas fil-livell tal-
istandards tar-Regolament Nru 834/2007 (għax xi standards organiċi jmorru lil hinn 
minnhom).

Emenda 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
agrikoltura organika bħala minimu li 
hemm referenza għalih fir-Regolament 
(KE) Nru 834/2007.

Or. en
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Emenda 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
agrikoltura organika, kif hemm referenza 
għalihom fir-Regolament (KE) Nru 
834/2007.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla għall-agrikoltura organika hi impenn li sikwit jirrikjedi l-akkwist ta’ għarfien u ħiliet 
esperti ġodda, filwaqt li jħalli effetti pożittivi rikonoxxuti fuq l-ambjent. Għaldaqstant il-
miżuri tal-agrikoltura organika għandhom ikunu inklużi fil-FAS għall-Istati Membri kollha, 
tal-inqas fil-livell tal-istandards fir-Regolament dwar l-Agrikoltura Organika Nru 834/2007.

Emenda 244
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da. Il-miżuri agroambjentali-klimatiċi kif 
stipulati fl-Artikolu 29 tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [RD]

Or. en

Emenda 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-għażliet disponibbli għall-bdiewa 
għall-ġestjoni effettiva tar-riskji 
ekonomiċi u ambjentali.

Or. en

Emenda 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri, tal-farms li 
jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP] u ta' azjendi 
oħrajn [...]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu l-FAS għaċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom, ir-
rekwiżiti f’punt 2(d) għandhom jaqgħu fl-ambitu ta’ paragrafu 3.

Emenda 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms iż-żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri, tal-farms li 
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imsemmija fil-paragrafu (2)(d); jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP] u ta' azjendi oħra;

Or. en

Emenda 248
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms iż-żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri, tal-farms li 
jipparteċipaw fl-iskema tal-bdiewa fuq 
skala żgħira imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP] u ta' 
azjendi oħra;

Or. en

Emenda 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms, inklużi l-
modernizzazzjoni, il-bini tal-
kompetittività, l-integrazzjoni settorjali u 
l-innovazzjoni tagħhom u l-orjentament 
tagħhom lejn is-suq; 

Or. en
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Emenda 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-azjendi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat x'inhuma dawn l-attivitajiet maħsuba biex itaffu t-tibdil fil-klima u biex 
iħarsu l-bijodiversità, u x’wieħed irid ifisser b’konsulenza dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-
attività ekonomika. Qed jiġi propost għalhekk li s-sistema konsultattiva mandatorja msemmija 
fil-paragrafu 3 għandha ssir waħda fakultattiva.

Emenda 251
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-azjendi

Or. en

Emenda 252
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività (a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
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ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

ekonomika tal-azjendi;

Or. en

Emenda 253
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
azjendi għajr dawk imsemmija fil-
paragrafu (2)(d);

Or. en

Emenda 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-azjendi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp sostenibbli tal-attività ekonomika tal-azjendi jrid isir fakultattiv.

Emenda 255
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.777v02-00 94/184 AM\910033MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-azjendi

Or. en

Emenda 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika ta' azjendi għajr dawk 
imsemmija fil-paragrafu (2)(d);

(a) il-prestazzjoni ambjentali u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-attività ekonomika tal-
azjendi għajr dawk imsemmija fil-
paragrafu (2)(c) u (d);

Or. en

Emenda 257
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni tal-konverżjonijiet tal-
farms u d-diversifikazzjoni tal-attività 
ekonomika tagħhom, speċjalment 
f'turiżmu u l-ħolqien ta' msaġar u ta’ 
sistemi agroforestali;

Or. pl
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Emenda 258
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-ġestjoni tar-riskju u l-introduzzjoni 
ta’ azzjonijiet preventivi xierqa biex jiġu 
indirizzati d-diżastri naturali, l-
avvenimenti katastrofiċi u l-mard tal-
annimali u dak tal-pjanti;

Or. pl

Emenda 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet minimi 
fil-qasam tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih, il-
bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma, in-
notifika tal-mard tal-annimali u tal-pjanti 
u l-innovazzjoni, kif stabbilit fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu s-Servizz Konsultattiv għall-Farms skont iċ-
ċirkostanzi partikolari tagħhom, ir-rekwiżiti fil-punt 2(c) għandu jaqa’ taħt il-paragrafu 3.

Emenda 260
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika tal-mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
bħala minimu kif stabbilit fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet minimi 
fil-qasam tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih, il-
bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma, in-
notifika tal-mard tal-annimali u tal-pjanti, 
u l-innovazzjoni, kif stabbilit fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 262
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika tal-mard tal-
annimali u tal-pjanti kif stabbilit fl-
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Anness I għal dan ir-Regolament u dawk 
marbuta mat-tkabbir ekoloġiku kif 
iddefinit fl-Artikolu l-ġdid 18a tar-
regolament dwar l-iżvilupp rurali skont il-
miżuri proposti fil-programmi tal-iżvilupp 
rurali

Or. en

Emenda 263
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet minimi 
fil-qasam tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u l-adattament għalih, il-
bijodiversità, il-ħarsien tal-ilma, in-
notifika tal-mard tal-annimali u tal-pjanti, 
u l-innovazzjoni, kif stabbilit fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika tal-mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
bħala rekwiżit minimu, kif stabbilit fl-
Anness I għal dan ir-Regolament.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat x'inhuma dawn l-attivitajiet maħsuba biex itaffu t-tibdil tal-klima u biex 
iħarsu l-bijodiversità, u x’wieħed irid ifisser b’konsulenza dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-
attività ekonomika. Qed jiġi propost għalhekk li s-sistema konsultattiva mandatorja msemmija 
fil-paragrafu 3 għandha ssir waħda fakultattiva.

Emenda 265
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rekwiżiti jew l-azzjonijiet relatati 
mal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, il-bijodiversità, il-
ħarsien tal-ilma, in-notifika tal-mard tal-
annimali u tal-pjanti u l-innovazzjoni 
bħala minimu kif stabbilit fl-Anness I 
għal dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 266
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms iż-żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u tal-anqas tal-farms li 
jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP]. 

Or. en
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Emenda 267
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar, kif iddefinit 
mill-Istati Membri u, tal-anqas tal-farms 
li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 
żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. de

Emenda 268
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
mill-Istati Membri u tal-anqas tal-farms li 
jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Emenda 269
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 
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mill-Istati Membri u tal-anqas tal-farms li 
jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa żgħar 
imsemmija fit-Titolu V tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Emenda 270
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-farms żgħar, kif iddefinit 
mill-Istati Membri, li jipparteċipaw fl-
Iskema tal-bdiewa żgħar imsemmija fit-
Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP].

Or. en

Emenda 271
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-prattiki agrikoli ta’ ġid għall-klima 
u l-ambjent kif stabbiliti fil-Kapitolu 2 tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP] u ż-żamma taż-żona 
agrikola kif imsemmi fl-Artikolu 4(1)(c) 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx [DP]

Or. en
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Emenda 272
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
separazzjoni bejn il-konsulenza u l-
kontroll. F’dan ir-rigward u mingħajr 
preġudizzju għall-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar aċċess pubbliku għal dokumenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi 
maħtura msemmija fl-Artikolu 12 ma 
jiżvelawx informazzjoni dwar persuni u 
individwi u dejta li huma jiksbu fl-attività 
tagħhom ta’ konsulenza lil persuni 
minbarra lil benefiċjarju li jmexxi l-
azjenda konċernata, bl-eċċezzjoni ta’ 
kwalunkwe irregolarità jew ksur misjuba 
matul l-attività tagħhom li jkunu koperti 
minn obbligu stabbilit fid-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni li jsiru magħrufa lil awtorità 
pubblika, partikolarment fil-każ ta’ offiżi 
kriminali.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
separazzjoni bejn il-konsulenza u l-
kontroll. F’dan ir-rigward u mingħajr 
preġudizzju għall-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar aċċess pubbliku għal dokumenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi 
maħtura msemmija fl-Artikolu 12 ma 
jiżvelawx informazzjoni dwar persuni u 
individwi u dejta li huma jiksbu fl-attività 
tagħhom ta’ konsulenza lil persuni 
minbarra lill-benefiċjarju li jmexxi l-
azjenda konċernata, bl-eċċezzjoni ta’ 
fornitur ta’ appoġġ, l-awtoritajiet ta’ 
kontroll tas-sistema konsultattiva u l-
każijiet ta’ kwalunkwe irregolarità jew 
ksur misjuba matul l-attività tagħhom li 
jkunu koperti minn obbligu stabbilit fid-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni li jsiru 
magħrufa lil awtorità pubblika, 
partikolarment fil-każ ta’ offiżi kriminali.

Or. en

Emenda 273
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
separazzjoni bejn il-konsulenza u l-
kontroll. F’dan ir-rigward u mingħajr 
preġudizzju għall-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar aċċess pubbliku għal dokumenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi 
maħtura msemmija fl-Artikolu 12 ma 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
separazzjoni bejn il-konsulenza u l-
kontroll. F’dan ir-rigward u mingħajr 
preġudizzju għall-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar aċċess pubbliku għal dokumenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi 
maħtura msemmija fl-Artikolu 12 ma 
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jiżvelawx informazzjoni dwar persuni u 
individwi u dejta li huma jiksbu fl-attività 
tagħhom ta’ konsulenza lil persuni 
minbarra lil benefiċjarju li jmexxi l-
azjenda konċernata, bl-eċċezzjoni ta’ 
kwalunkwe irregolarità jew ksur misjuba 
matul l-attività tagħhom li jkunu koperti 
minn obbligu stabbilit fid-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni li jsiru magħrufa lil awtorità 
pubblika, partikolarment fil-każ ta’ offiżi 
kriminali.

jiżvelawx informazzjoni dwar persuni u 
individwi u dejta li huma jiksbu fl-attività 
tagħhom ta’ konsulenza lil persuni 
minbarra lill-benefiċjarju li jmexxi l-
azjenda konċernata, bl-eċċezzjoni ta’ 
fornitur ta’ appoġġ, l-awtoritajiet ta’ 
kontroll tas-sistema konsultattiva u l-
każijiet ta’ kwalunkwe irregolarità jew 
ksur misjuba matul l-attività tagħhom li 
jkunu koperti minn obbligu stabbilit fid-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni li jsiru 
magħrufa lil awtorità pubblika, 
partikolarment fil-każ ta’ offiżi kriminali.

Or. en

Emenda 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lil 
bdiewa li l-aċċess tagħhom għal servizz ta’ 
konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lill-
bdiewa li l-aċċess tagħhom għal servizz ta’ 
konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat. Għandha tingħata prijorità wkoll 
lin-netwerks li joperaw b’riżorsi limitati li 
jistgħu jikkostitwixxu gruppi 
operazzjonali skont it-tifsira tal-Artikolu 
62 tar-Regolament (UE) Nru XXXXXX 
(dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR)) u li, sakemm huma 
involuti fl-innovazzjoni, jistgħu 
jipparteċipaw fis-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar il-produttività u s-
sostenibilità agrigoli msemmija fl-
Artikoli53 u 61 tar-Regolament (UE) Nru 



AM\910033MT.doc 103/184 PE492.777v02-00

MT

XXXXXX (dwar l-appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropewgħall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR)). 

Or. fr

Emenda 275
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lil 
bdiewa li l- aċċess tagħhom għal servizz 
ta’ konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lill-
bdiewa li jipparteċipaw fil-miżuri li 
jwettqu l-effiċjenza tal-karbonju, dik tan-
nutrijenti u/jew dik enerġetika deskritti 
fil-Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-
Regolament (UE) Nru [DP/2012].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċettazzjoni tal-miżuri ta’ ekoloġizzazzjoni tal-effiċjenza tal-karbonju, tan-nutrijenti u tal-
enerġija fil-pagamenti diretti għandhom ikunu assoċjati mal-aċċess prijoritarju għall-
konsulenza u mal-aċċess prijoritarju għall-appoġġ għall-investimenti għall-bdiewa li 
jimplimentaw dawn il-miżuri, bil-għan li jinħoloq ċirku virtwuż li huwa meħtieġ ħalli naslu 
biex ikollna agrikoltura aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. Madankollu, l-Istati Membri 
m’għandhomx jiddiskriminaw kontra xi tip partikolari ta’ farms.

Emenda 276
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lil 
bdiewa li l- aċċess tagħhom għal servizz ta’ 
konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, abbażi ta’ kriterji 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu, 
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lill-
bdiewa li l-aċċess tagħhom għal servizz ta’ 
konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat.

Or. en

Emenda 277
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms. L-Istati Membri, madankollu,
għandhom jiżguraw li tingħata prijorità lil 
bdiewa li l- aċċess tagħhom għal servizz 
ta’ konsulenza minbarra s-sistema 
konsultattiva għall-farms huwa l-aktar 
limitat.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, skont kriterji oġġettivi, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li jkollhom aċċess 
ta’ prijorità għas-sistema konsultattiva 
għall-farms li waħda minnhom għandha
tkun dik tal-bdiewa li l-aċċess tagħhom 
għal servizz ta’ konsulenza minbarra s-
sistema konsultattiva għall-farms huwa l-
aktar limitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din qiegħda biex tagħti kjarifika ta’ dan il-paragrafu.

Emenda 278
Robert Dušek
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Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Setgħat tal-Kummissjoni
1. Biex tiggarantixxi l-funzjonament 
sewwa tas-sistema konsultattiva għall-
farms, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar dispożizzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jagħmlu dik is-sistema 
operazzjonali b’mod sħiħ. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom 
x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-kriterji 
ta’ aċċessibbiltà għal bdiewa.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli għall-
implimentazzjoni uniformi tas-sistema 
konsultattiva għall-farms. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

Or. en

Emenda 279
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiggarantixxi l-funzjonament 
sewwa tas-sistema konsultattiva għall-
farms, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar dispożizzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jagħmlu dik is-sistema 
operazzjonali b’mod sħiħ. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom 
x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-kriterji 

imħassar
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ta’ aċċessibbiltà għal bdiewa.

Or. en

Emenda 280
Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiggarantixxi l-funzjonament 
sewwa tas-sistema konsultattiva għall-
farms, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar dispożizzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jagħmlu dik is-sistema 
operazzjonali b’mod sħiħ. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom 
x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-kriterji 
ta’ aċċessibbiltà għal bdiewa.

1. Biex tiggarantixxi l-funzjonament 
sewwa tas-sistema konsultattiva għall-
farms, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar dispożizzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jagħmlu dik is-sistema 
operazzjonali b’mod sħiħ. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom 
x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-kriterji 
ta’ aċċessibbiltà għall-bdiewa, kif ukoll 
mal-kriterji ta’ kwalifikazzjonijiet minimi 
għall-korpi maħtura tas-Sistema 
Konsultattiva għall-Farms.

Or. en

Emenda 281
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli għall-
implimentazzjoni uniformi tas-sistema 
konsultattiva għall-farms. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

imħassar
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Or. en

Emenda 282
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
tipprovdi għal somom li jkollhom jitnaqqsu 
mill-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tistabbilixxi l-bilanċ nett 
li jkun hemm għal infiq mill-FAEG abbażi 
tad-dejta msemmija f’dik il-leġiżlazzjoni.

2. Fil-każ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
tipprovdi għal somom li jkollhom jitnaqqsu 
mill-ammont imsemmi fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
111, li tistabbilixxi l-bilanċ nett li jkun 
hemm għal infiq mill-FAEG abbażi tad-
dejta msemmija f’dik il-leġiżlazzjoni.

Or. de

Emenda 283
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq relatat ma’ spejjeż amministrattivi 
u tal-persunal magħmul mill-Istati 
Membri u minn benefiċjarji ta’ għajnuna 
mill-FAEG m’għandux jagħmel tajjeb 
għalihom il-Fond.

L-ispejjeż magħmula mill-Istati Membri 
għall-azzjonijiet meħtieġa biex jiġu 
sostnuti u żviluppati l-metodi u r-riżorsi 
tekniċi f’rabta mat-tagħrif dwar il-fondi 
utilizzati biex tiġi ffinanzjata l-politika 
agrikola komuni u f’rabta mal-
interkonnessjoni, il-monitoraġġ u l-
kontroll ta’ dawn il-fondi għandu jagħmel 
tajjeb għalihom il-Fond sa limitu ta’ 2% 
tal-allokazzjoni nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru ....

Or. it
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Emenda 284
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-infiq relatat mal-persunal 
li jsir mill-Istati Membri u mill-
benefiċjarji ta’ għajnuna mill-FAEG 
m’għandux jitħallas mill-Fond.

Or. it

Emenda 285
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi dawk l-
immaġni bis-satellita mingħajr ħlas lill-
korpi ta’ kontroll jew lil fornituri ta’ 
servizzi awtorizzati minn dawk il-korpi 
biex jirrappreżentawhom.

Il-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri 
għandhom jixtru dawk l-immaġnijiet bis-
satellita biex jiġu fornuti, mingħajr ħlas,
lill-korpi ta’ kontroll jew lill-fornituri ta’ 
servizzi awtorizzati minn dawk il-korpi 
biex jirrappreżentawhom.

Or. it

Emenda 286
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tibqa’ s-sid tal-
immaġni u għandha teħodhom lura malli 
x-xogħol jitlesta. Hija tista’ wkoll 
tipprovdi li jsir xogħol fuq tekniki ta’ titjib 

Il-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu s-sidien tal-
immaġnijiet.  Huma jistgħu wkoll 
jipprovdu li jsir xogħol fuq tekniki ta’ titjib 



AM\910033MT.doc 109/184 PE492.777v02-00

MT

u metodi ta’ xogħol relatati mal-ispezzjoni 
ta’ żoni agrikoli b’telerilevament.

u metodi ta’ xogħol relatati mal-ispezzjoni 
ta’ żoni agrikoli b’telerilevament.

Or. it

Emenda 287
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 għandu jkollhom l-għan li 
jagħtu lill-Kummissjoni l-mezzi biex 
timmaniġġja s-swieq agrikoli tal-Unjoni 
f’kuntest globali, biex jiġi żgurat il-
monitoraġġ agroekonomiku tal-art agrikola 
u tal-kundizzjoni ta’ għelejjel, biex ikunu 
jistgħu jsiru stimi, partikolarment fir-
rigward ta’ rendimenti u produzzjoni 
agrikola, biex l-aċċess għal dawn l-istimi 
jinqasam f’kuntest internazzjonali, bħal 
inizjattivi kkoordinati minn 
organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti
jew minn aġenziji internazzjonali oħra, 
biex jikkontribwixxu għat-trasparenza ta’ 
swieq dinjin, u biex jiġi żgurat segwitu 
teknoloġiku tas-sistema 
agrometeoroloġika.

Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 għandu jkollhom l-għan li 
jagħtu lill-Kummissjoni l-mezzi biex 
timmaniġġja s-swieq agrikoli tal-Unjoni 
f’kuntest globali, biex jiġi żgurat il-
monitoraġġ agroekonomiku u 
agroekoloġiku tal-art agrikola u forestali u 
tal-kundizzjoni tal-bażi tar-riżorsi agrikoli 
u tal-għelejjel, biex ikunu jistgħu jsiru l-
istimi; pereżempju fir-rigward ta’ 
rendimenti, effiċjenza tar-riżorsi u 
produzzjoni agrikola fit-tul, biex l-aċċess 
għal dawn l-istimi jinqasam f’kuntest 
internazzjonali, bħal inizjattivi kkoordinati 
minn organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet 
Uniti jew minn aġenziji internazzjonali 
oħra, biex jikkontribwixxu għat-
trasparenza ta’ swieq dinjin, u biex jiġi 
żgurat segwitu teknoloġiku tas-sistema 
agrometeoroloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li s-sistemi ta’ produzzjoni tal-ikel huma bbażati fuq riżorsi naturali li jistgħu jiġu 
eżawriti bħalma hi l-ħamrija, għandna bżonn niżguraw aċċess għad-dejta dwar dawk ir-
riżorsi, ħalli nkunu nistgħu nevalwaw kemm il-politika rriformata qiegħda tilqa' tajjeb l-isfidi 
għas-sigurtà tal-ikel fit-tul: għalhekk, hija kwestjoni ta' vvalutar tal-valur għall-flejjes 
pubbliċi minfuqa. Din id-dejta għandha tkopri wkoll l-art agroforestali, peress li hemm sfidi 
kbar bit-tibdil fil-klima u n-nirien tal-foresti, eċċ.
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Emenda 288
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 huma dwar il-ġbir jew ix-xiri ta’ 
dejta meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, 
inkluża dejta mis-satellita u dejta 
meteoroloġika, il-ħolqien ta’ infrastruttura 
ta’ dejta spazjali u websajt, studji speċifiċi 
li għandhom isiru dwar kundizzjonijiet 
klimatiċi u l-aġġornament ta’ mudelli 
agrometeoroloġiċi u ekonometriċi. Fejn 
ikun meħtieġ, dawk il-miżuri għandhom 
jitwettqu b’kollaborazzjoni ma’ laboratorji 
u korpi nazzjonali.

Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 huma dwar il-ġbir jew ix-xiri ta’ 
dejta meħtieġa għall-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, 
inkluża dejta mis-satellita u dejta 
meteoroloġika, il-ħolqien ta’ infrastruttura 
ta’ dejta spazjali u websajt, studji speċifiċi 
li għandhom isiru dwar kundizzjonijiet 
klimatiċi, monitoraġġ tal-kundizzjoni tas-
saħħa u l-funzjonalità tal-ħamrija
pereżempju LUCAS - Land Use/Cover 
Area frame Statistical Survey (Sħarriġ 
Statistiku qafas tal-Użu/Erja ta’ 
Kopertura tal-Art) u l-aġġornament ta’ 
mudelli agrometeoroloġiċi u ekonometriċi. 
Fejn ikun meħtieġ, dawk il-miżuri 
għandhom jitwettqu b’kollaborazzjoni ma’ 
laboratorji u korpi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din ir-riforma tibda l-investiment tal-flejjes pubbliċi f'ċaqliqa ta’ mudell fis-sistemi ta' 
produzzjoni tal-ikel, imbagħad peress li dawn is-sistemi huma bbażati fuq riżorsi naturali li 
jistgħu jiġu eżawriti bħalma hi l-ħamrija, jeħtieġ li niżguraw l-aċċess għad-dejta dwar dawk 
ir-riżorsi, ħalli nkunu nistgħu nivvalutaw kemm il-politika rriformata qiegħda tilqa' tajjeb l-
isfidi għas-sigurtà tal-ikel fit-tul, u allura hija kwestjoni ta' vvalutar tal-valur għall-flejjes 
pubbliċi minfuqa.

Emenda 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

1. Bil-għan li jiġi żgurat li jitħarsu l-limiti 
massimi annwali stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [QFM] għall-
finanzjament tal-infiq relatat mas-suq u 
għal pagamenti diretti, għandha tiġi 
ddeterminata rata ta’ aġġustament tal-
pagamenti diretti meta l-previżjonijiet 
għall-finanzjament tal-miżuri ffinanzjati 
skont dak is-sublimitu massimu għal sena 
finanzjarja partikolari jindikaw li l-limiti 
massimi annwali applikabbli jkunu ser 
jinqabżu.

1. Bil-għan li jiġi żgurat li jitħarsu l-limiti 
massimi annwali stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [QFM] għall-
finanzjament tal-infiq relatat mas-suq u 
għal pagamenti diretti, għandha tiġi 
ddeterminata rata ta’ aġġustament tal-
pagamenti diretti meta l-previżjonijiet 
għall-finanzjament tal-miżuri ffinanzjati 
skont dak is-sublimitu massimu għal sena 
finanzjarja partikolari jindikaw li l-limiti 
massimi annwali applikabbli, meta wieħed 
iqis marġini ta' EUR 300 000 000 taħt dak 
il-limitu, jkunu ser jinqabżu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-marġini eżistenti ta’ EUR 300 miljun taħt is-sublimitu tal-FAEG qiegħed hemm biex jaġixxi 
bħala ħarsien ta’ sikurezza fil-ġestjoni tal-baġit tal-FAEG u għandna nevitaw iż-żarmar ta’ 
dan il-mekkaniżmu.

Emenda 290
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sal-1 ta’ Diċembru, fuq proposta mill-
Kummissjoni, abbażi ta’ informazzjoni 
ġdida fil-pussess tiegħu, il-Kunsill jista’
jadotta r-rata ta’ aġġustament għal 
pagamenti diretti stabbiliti skont il-
paragrafi 2 jew 3.

4. Jekk issir disponibbli informazzjoni 
ġdida sinifikanti wara li tkun ittieħdet id-
deċiżjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3, 
fuq il-bażi ta' dik l-informazzjoni l-
Kummissjoni tista', sal-1 ta' Diċembru, 
permezz tal-atti implimentattivi u 
mingħajr ma tuża l-proċedura semmija fl-
Artikolu 112(2) u (3), tadatta r-rata ta’ 
aġġustament għal pagamenti diretti 
stabbilita skont il-paragrafi 2 jew 3.

Or. de
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Emenda 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Qabel ma jiġi applikat dan l-Artikolu, 
għandha l-ewwel titqies il-possibbiltà li l-
ammont awtorizzat mill-awtorità baġitarja 
għar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u 
dwar immaniġġjar finanzjarju sod.

imħassar

Or. de

Emenda 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Qabel ma jiġi applikat dan l-Artikolu, 
għandha l-ewwel titqies il-possibbiltà li l-
ammont awtorizzat mill-awtorità baġitarja 
għar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u 
dwar immaniġġjar finanzjarju sod.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jsir l-ebda nfiq barra mill-baġit. Jekk għandha teżisti xi kriżi din għandha tinġieb 
lura f’konformità mal-baġit, għalhekk ma jibqa' l-ebda bżonn tal-paragrafu (6) ta' dan l-
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Artikolu.

Emenda 293
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Qabel ma jiġi applikat dan l-Artikolu, 
għandha l-ewwel titqies il-possibbiltà li l-
ammont awtorizzat mill-awtorità baġitarja 
għar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u 
dwar immaniġġjar finanzjarju sod.

imħassar

Or. lv

Emenda 294
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Qabel ma jiġi applikat dan l-Artikolu, 
għandha l-ewwel titqies il-possibbiltà li l-
ammont awtorizzat mill-awtorità baġitarja 
għar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar 
immaniġġjar finanzjarju sod.

6. Qabel ma tiġi mressqa l-proposta 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha tivverifika jekk ikunux ġew 
issodisfati l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-
użu tar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar 
immaniġġjar finanzjarju sod, u, jekk ikunu 
ġew issodisfati, għandha tressaq proposta 
f’dan is-sens.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Iridu jittieħdu passi biex jiġi żgurat li d-dixxiplina baġitarja ma tiġix użata bħala sostitut 
għar-riżerva tal-immaniġġjar tal-kriżijiet jekk żviluppi eċċezzjonali tas-swieq iwasslu għal 
nefqa ppjanata akbar fuq miżuri meħuda skont l-Artikolu 159 dwar l-operazzjoni ta' 
mmaniġġjar tal-kriżijiet (CMO) unika.

Emenda 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jkun qed isir l-abbozz tal-
baġit għas-sena finanzjarja N, ikun jidher li 
hemm riskju li l-ammont imsemmi fl-
Artikolu 16 għas-sena finanzjarja N ikun 
ser jinqabeż, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lill-Kunsill il-miżuri meħtieġa 
biex tkun żgurata l-konformità ma’ dak l-
ammont.

2. Jekk, meta jkun qed isir l-abbozz tal-
baġit għas-sena finanzjarja N, ikun jidher li 
hemm riskju li l-ammont imsemmi fl-
Artikolu 16 għas-sena finanzjarja N ikun 
ser jinqabeż, filwaqt li tqis il-marġini 
stabbilit fl-Artikolu 25(1) ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lill-Kunsill il-miżuri meħtieġa 
biex tkun żgurata l-konformità ma’ dak l-
ammont.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda tal-Artikolu 25(1) rigward id-dħul mill-ġdid tal-marġini skont is-sublimitu 
massimu tal-FAEG, għandha tiddaħħal referenza għalih ukoll fl-Artikolu 26(2), skont ir-
Regolament li hemm fis-seħħ bħalissa 1290/2005.

Emenda 296
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi kwalunkwe ħin, jekk il-Kummissjoni 
tqis li jkun hemm riskju li l-ammont 

3. Fi kwalunkwe ħin, jekk il-Kummissjoni 
tqis li jkun hemm riskju li l-ammont 
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imsemmi fl-Artikolu 16 ikun ser jinqabeż u 
li hija ma tkunx tista’ tieħu miżuri 
adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni bis-
setgħat tagħha, hija għandha tipproponi 
miżuri oħra biex tiżgura l-konformità ma’ 
dak l-ammont. Dawn il-miżuri għandhom 
jiġu adottati mill-Kunsill abbażi tal-
Artikolu 43(3) tat-Trattat jew mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi 
tal-Artikolu 43(2) tat-Trattat.

imsemmi fl-Artikolu 16 ikun ser jinqabeż u 
li hija ma tkunx tista’ tieħu miżuri 
adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni bis-
setgħat tagħha, hija għandha tipproponi 
miżuri oħra biex tiżgura l-konformità ma’
dak l-ammont. Dawn il-miżuri għandhom 
jiġu adottati mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 43(2) tat-
Trattat.

Or. de

Emenda 297
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
L-ebda finanzjament doppju

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan iġib it-test konformi mal-bidliet magħmula fit-Titolu II, Pari I tar-Regolament (UE) Nru 
[…] [DP] u fl-Artikolu 100 ta’ dan ir-Regolament. Il-fondi mhux użati mill-iskemi ta’ appoġġ 
dirett u l-ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni tat-tnaqqis u l-esklużjonijiet jistgħu jiġu 
allokati mill-Istati Membri għall-użu bħala appoġġ addizzjonali għall-miżuri ffinanzjati mill-
FAEŻR.

Emenda 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



PE492.777v02-00 116/184 AM\910033MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà 
għall-appoġġ skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu 
III tar-Regolament (UE) Nru DP/2012 u 
l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx, in-nefqa ffinanzjata fl-ambitu 
tal-FAEŻR mhux se tkun soġġetta għall-
ebda finanzjament ieħor fl-ambitu tal-baġit 
tal-UE.

Or. en

Emenda 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Ħlief fir-rigward tal-appoġġ previst skont 
l-Artikoli 29 u 30 tar-Regolament 
FAEŻR/2012, li hu mingħajr ħsara għall-
ħlasijiet taħt il-Kapitolu II tat-Titolu III 
tar-Regolament DP/2012, l-infiq 
iffinanzjat mill-FAEŻR m'għandu jkun 
soġġett għal ebda finanzjament ieħor taħt 
il-baġit tal-UE.

Or. de

Emenda 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal- Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
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appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

appoġġ skont l-Artikoli 29 u 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tippermetti lill-iskemi agriambjentali jikkwalifikaw b’mod awtomatiku għall-
pagamenti tal-ekoloġizzazzjoni skont ir-reġim il-ġdid fil-Pilastru I.

Emenda 301
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikoli 29(2) u 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Miżuri koperti mill-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) FAEŻR/2012 ukoll għandhom ikunu 
eliġibbli għall-appoġġ skont ir-Regolament (UE) DP/2012.

Emenda 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
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prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

7% aktar jaqblu mar-rata li biha jsiru l-pagamenti bil-quddiem, il-pagamenti u r-rifużjonijiet, 
u se jeżerċitaw anqas pressjoni fuq il-fluss tal-flejjes kontanti tal-Istati Membri.

Emenda 303
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

(1) Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm ta' żvilupp rurali, 
ammont inizjali ta’ prefinanzjament għall-
perjodu sħiħ ta' programmazzjoni għandu 
jitħallas mill-Kummissjoni lill-Istat 
Membru. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. de
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Emenda 304
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. en

Emenda 305
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta'
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.
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Or. lv

Emenda 306
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. pt

Emenda 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel 

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat.
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pagament għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. es

Emenda 308
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni, kemm-il darba l-Istat 
Membru ma jinnotifikax lill-Kummissjoni 
fi żmien xahrejn mid-deċiżjoni li ma 
jkunx jixtieq jirċievi ammont ta' 
prefinanzjament. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li ħafna Stati Membri jiddependu mill-ammont ta’ prefinanzjament biex jibdew il-
programmi tagħhom, dan mhuwiex il-każ f’kollha kemm huma. Ikun inaqqas il-pressjoni minn 
fuq il-baġit kieku Stat Membru li jippreferi li ma jirċevix prefinanzjament kien jista’ jirrifjuta 
li jieħdu, u b'hekk ikun qed jeħles ammonti li jistgħu jiġu milqugħa minn Stati Membri oħra 
(il-% stabbilit għal 4% mill-Kummissjoni probabilment jogħla, skont dawn il-kundizzjonijiet).

Emenda 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas mill-
Kummissjoni, kemm-il darba l-Istat 
Membru kkonċernat ma jinnotifikax lill-
Kummissjoni fi żmien xahrejn mid-
deċiżjoni li ma jkunx jixtieq jirċievi 
ammont ta' prefinanzjament. Dan l-
ammont inizjali ta' prefinanzjament Dan 
għandu jirrappreżenta 4% tal-
kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-programm 
konċernat. Dan jista’ jinqasam fuq 
massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tittaffa l-pressjoni minn fuq il-baġits tal-Istat Membru, dawk li ma jeħtiġux 
pagamenti bil-quddiem biex jibdew il-programmi tagħhom għandhom ikunu jistgħu 
jirrifjutawh, u dan jippermettilhom jimmaniġġjaw b’mod aktar effikaċi l-finanzi tagħhom 
għall-iżvilupp rurali.

Emenda 310
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
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Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja.

Or. en

Emenda 311
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja.

Or. en

Emenda 312
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma jgawdux minn arranġamenti ta’ 
prefinanzjament kif spjegat fil-qosor 
f’dan l-artikolu.

Or. en

Emenda 313
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pagamenti interim għandhom isiru 
għal kull programm ta’ żvilupp rurali. 
Għandhom jiġu kkalkulati billi r-rata ta’ 
kofinanzjament għal kull miżura tiġi 
applikata għall-infiq pubbliku ċertifikat 
imġarrab minnha.

1. Il-pagamenti interim għandhom isiru 
għal kull programm ta’ żvilupp rurali. 
Għandhom jiġu kkalkulati billi r-rata ta’ 
kofinanzjament għal kull miżura tiġi 
applikata għall-infiq pubbliku ċertifikat 
imġarrab minnha jew għan-nefqa eliġibbli 
totali, inkluż l-infiq pubbliku u privat.

Or. fr

Emenda 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trażmissjoni lill-Kummissjoni tad-
dikjarazzjoni ta’ nfiq iffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont l-
Artikolu 102(1)(c);

(a) it-trażmissjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni ta’ kull-xahar ta’ nfiq 
iffirmata mill-aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata, skont l-Artikolu 102(1)(c);

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li d-dikjarazzjonijiet u r-rifużjonijiet tal-ispejjeż tal-FAEŻR għandhom isiru 
taħt l-istess sistema bħal dik għall-EADG (Taqsima tal-Garanziji tal-FAEGG) fl-2000-2006 
(Artikoli 17 u 18 għall-FAEG u l-Artikolu 35 għall-FAEŻR). Dan ikun iwassal għal 
semplifikazzjoni tas-sistema.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
awtomatikament kwalunkwe porzjon ta’ 
impenn ta’ baġit għal programm ta’ 
żvilupp rurali li ma jkunx intuża għall-fini 
ta’ prefinanzjament jew biex isiru 
pagamenti interim jew li dwaru ma tkunx 
ġiet ippreżentata lilha dikjarazzjoni ta’ nfiq 
li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 35(3) b’rabta ma’ nfiq magħmul 
sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara dik 
tal-impenn tal-baġit.

1. Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
awtomatikament kwalunkwe porzjon ta’ 
impenn ta’ baġit ta’ Stat Membru li ma 
jkunx intuża għall-fini ta’ prefinanzjament 
jew biex isiru pagamenti interim jew li 
dwaru ma tkunx ġiet ippreżentata lilha 
dikjarazzjoni ta’ nfiq li jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 35(3) b’rabta 
ma’ nfiq magħmul sal-31 ta’ Diċembru tat-
tieni sena wara dik tal-impenn tal-baġit.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diżimpenji awtomatiċi skont il-FAEŻR għandhom isiru fil-livell ta’ Stat Membru aktar milli 
fil-livell tal-programmi (Artikolu 37.1), bħal fit-test tal-proposta; dan ikun jissemplifika l-
ġestjoni.

Emenda 316
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li, minħabba s-
sistema federali/reġjonali ta' gvern li 
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jkollhom, iressqu diversi programmi 
għall-iżvilupp rurali, jistgħu 
jikkumpensaw għall-ammonti li ma 
jintużawx sal-31 ta' Diċembru tat-tieni 
sena wara dik tal-impenn tal-baġit għal 
programm wieħed jew aktar ta’ żvilupp 
rurali kontra l-ammonti minfuqa wara dik 
id-data taħt programmi oħra ta’ żvilupp 
rurali. Jekk ikun għad fadal xi ammonti li 
jridu jiġu diżimpenjati wara dan il-
kumpens, dawn għandhom jiġu ddebitati, 
fuq bażi proporzjonali, mill-programmi ta' 
żvilupp rurali li għalihom ikunu ġew 
irreġistrati ammonti mhux minfuqa.

Or. de

Emenda 317
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jressqu diversi 
programmi ta’ żvilupp rurali jistgħu 
jikkumpensaw l-ammonti mhux użati sal-
31 ta' Diċembru tat-tieni sena wara dik 
tal-impenn baġitarju għal programm 
wieħed jew aktar ta' żvilupp rurali kontra 
ammonti minfuqa wara dik id-data taħt 
programmi oħra ta' żvilupp rurali. Jekk 
ikun għad fadal xi ammonti li jridu jiġu 
diżimpenjati wara dan il-kumpens, dawn 
għandhom jiġu ddebitati, fuq bażi 
proporzjonali, mill-programmi ta' żvilupp 
rurali li fihom ikun hemm ammonti mhux 
minfuqa. 

Or. pt

Emenda 318
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jressqu diversi 
programmi ta’ żvilupp rurali jistgħu 
jikkumpensaw l-ammonti mhux użati sal-
31 ta' Diċembru tat-tieni sena wara dik 
tal-impenn baġitarju għal programm 
wieħed jew aktar ta' żvilupp rurali kontra 
ammonti minfuqa wara dik id-data taħt 
programmi oħra ta' żvilupp rurali. Jekk 
ikun għad fadal xi ammonti li jridu jiġu 
diżimpenjati wara dan il-kumpens, dawn 
għandhom jiġu ddebitati, fuq bażi 
proporzjonali, mill-programmi ta' żvilupp 
rurali li fihom ikun hemm ammonti mhux 
minfuqa. 

Or. pt

Emenda 319
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dik il-parti tal-impenji tal-baġit li 
tikkonċerna l-għajnuna skont l-Artikolu 
37(1), punti (b) u (c) tar-Regolament (UE)
Nru XXXXXX (dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali).

Or. fr

Emenda 320
Salvatore Caronna

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
awtomatikament kwalunkwe porzjon ta’ 
impenn ta’ baġit għal programm ta’ 
żvilupp rurali li ma jkunx intuża għall-
fini ta’ prefinanzjament jew biex isiru 
pagamenti interim jew li dwaru ma tkunx 
ġiet ippreżentata lilha dikjarazzjoni ta’ 
nfiq li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 35(3) b’rabta ma’ nfiq magħmul 
sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara 
dik tal-impenn tal-baġit.
Madankollu, id-diżimpenn m’għandux 
japplika għall-impenn tal-baġit tal-2014.
Għall-finijiet tad-diżimpenn, parti waħda 
minn sitta tal-impenn tal-2014 ser tiżdied 
ma' kull wieħed mill-impenji tal-baġit tal-
2015 sal-2020.

Or. it

Emenda 321
Peter Jahr, Albert Deß

Proposta għal regolament
Titolu 4 – Kapitolu 2 – Taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 322
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Titolu 4 – Kapitolu 2 – Taqsima 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 323
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 38 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar
Impenji tal-Baġit
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-
lista tal-proġetti li għalihom jingħata l-
Premju għall-kooperazzjoni innovattiva u 
lokali msemmija fl-Artikolu 58(4) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx għandha 
tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament 
skont it-tifsira tal-Artikolu [75(2)] tar-
Regolament (UE) Nru FR/xxx. Wara l-
adozzjoni tad-Deċiżjoni msemmija fl-
ewwel paragrafu l-Kummissjoni għandha 
tesegwixxi l-impenji tal-baġit skont l-Istat 
Membru għall-ammont totali tal-
premjijiet mogħtija lil proġetti f’dak l-Istat 
Membru fil-limitu msemmi fl-Artikolu 
51(2) tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Emenda 324
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 39
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
Pagamenti lill-Istati Membri
1. Fil-qafas tal-pagamenti interim 
imsemmija fl-Artikolu 35, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel pagamenti biex 
tirrimborża l-infiq magħmul minn 
aġenziji tal-pagamenti akkreditati biex 
jagħtu l-Premjijiet imsemmija f’din it-
Taqsima fil-limiti tal-impenji baġitarji 
disponibbli għall-Istati Membri 
kkonċernati.
2. Kull pagament għandu jkun suġġett 
għat-trażmissjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni ta’ nfiq iffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont 
l-Artikolu 102(1)(c).
3. L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom jistabbilixxu u jibagħtu lill-
Kummissjoni, jew direttament jew 
permezz tal-korp ta’ koordinazzjoni bħala 
intermedjarju, fejn ikun inħatar wieħed, 
dikjarazzjonijiet ta’ nfiq relatat mal-
Premju għal kooperazzjoni innovattiva u 
lokali, fil-perjodi stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).
Id-dikjarazzjonijiet ta’ nfiq għandhom 
ikopru nfiq li l-aġenziji tal-pagamenti 
jkunu għamlu matul kull wieħed mill-
perjodi konċernati.

Or. en

Emenda 325
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar
Diżimpenn awtomatiku għall-Premju 
għall-koperazzjoni innovattiva u lokali
Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
awtomatikament l-ammonti msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 38, li ma 
jkunux intużaw biex jiġu rrimborżati l-
Istati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 39 
jew li dwarhom ma tkunx ġiet 
ippreżentata lilha dikjarazzjoni ta’ nfiq li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak 
l-Artikolu b’rabta ma’ nfiq magħmul sal-
31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara dik 
tal-impenn tal-baġit.
L-Artikoli 37(3), (4) u (5) għandhom 
japplikaw mutatis mutandis.

Or. en

Emenda 326
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tagħmel l-impatt finanzjarju 
proporzjonat għad-dewmien osservat għall-
pagament, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 għal regoli dwar ir-riduzzjoni 
ta’ pagamenti b’rabta man-nuqqas ta’ tħaris 
tal-perjodu tal-pagamenti.

Biex tagħmel l-impatt finanzjarju 
proporzjonat għad-dewmien osservat għall-
pagament, il-Kummissjoni għandu jkollha
s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 għal regoli dwar ir-riduzzjoni 
ta’ pagamenti b’rabta man-nuqqas ta’ tħaris 
tal-perjodu tal-pagamenti. Dan il-
paragrafu m’għandux japplika f’każijiet 
fejn l-ittardjar tal-pagamenti hu barra 
mill-kontroll tal-Istat Membru.

Or. en
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Emenda 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. de

Emenda 328
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. en

Emenda 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 

imħassar
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mill-baġit nazzjonali.

Or. fr

Emenda 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenziji ta’ pagament m’għandhomx ikunu legalment responsabbli li jħallsu l-imgħax fuq 
pagamenti li jsiru tard. L-aġenziji ta’ pagament huma diġà soġġetti għal korrezzjonijiet 
finanzjarji fejn iseħħu pagamenti tard, il-ħlas tal-imgħax ikun ifisser piena doppja. Jista’ jkun 
hemm ħafna raġunijiet validi għall-pagamenti ttardjati minħabba ċirkostanzi barra mill-
kontroll tal-aġenżiji ta’ pagament.

Emenda 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. de
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Emenda 332
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. sk

Emenda 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti 
mill-baġit nazzjonali.

imħassar

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola tkun tillimita s-setgħat li l-Istati Membri għandhom li jimmaniġġjaw il-baġits 
nazzjonali tagħhom.

Emenda 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti mill-
baġit nazzjonali.

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-benefiċjarji tal-għajnuna jridu jirċievu l-ammonti dovuti lilhom sal-
iskadenzi mogħtija fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Aħna nifhmu l-ħsieb tal-Kummissjoni, imma l-liġi 
nazzjonali applikabbli trid tiġi rispettata, u għalhekk nitolbu li dan il-fatt jitqies kif dovut fid-
diċitura tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Emenda 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti mill-
baġit nazzjonali.

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli trid tiġi rispettata.

Emenda 336
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti mill-
baġit nazzjonali.

2. Fejn l-aktar data tard ta’ pagament 
possibbli ma titħarisx mill-Istati Membri, 
huma għandhom iħallsu lill-benefiċjarji 
mgħaxijiet ta’ inadempjenza, sostnuti mill-
baġit nazzjonali. Dan il-paragrafu 
m’għandux japplika f’każijiet fejn l-
ittardjar tal-pagamenti ma jkunx it-tort 
tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 337
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta' atti ta’ implimentazzjoni dawk 
il-każijiet ta' force majeure u l-każijiet 
eċċezzjonali li fihom il-benefiċjarji 
m’għandhomx jitħallsu l-imgħaxijiet ta’ 
inadempjenza jekk l-għajnuna tkun 
tħallset aktar tard mid-data tal-pagament 
prevista fil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. lt

Emenda 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) wieħed jew aktar mill-komponenti 
ewlenin tas-sistema nazzjonali ta’ kontroll 
inkwistjoni ma jkunux jeżistu jew ma 

(a) wieħed jew aktar mill-komponenti 
ewlenin tas-sistema nazzjonali ta’ kontroll 
inkwistjoni ma jkunux jeżistu jew ma 
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jkunux effikaċi minħabba l-gravità jew il-
persistenza tad-defiċjenzi misjuba, jew li 
ma jkunux qed jiġu rkuprati pagamenti 
rregolari bid-diliġenza meħtieġa;

jkunux effikaċi minħabba l-gravità jew il-
persistenza tad-defiċjenzi misjuba;

Or. fr

Emenda 339
Mariya Gabriel

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. bg

Emenda 340
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
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Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. en

Emenda 341
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. lv

Emenda 342
Peter Jahr, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. de

Emenda 343
Katarína Neveďalová

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
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msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. sk

Emenda 344
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. pt

Emenda 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Proposta għal regolament
Artikolu 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
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sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. de

Emenda 346
Julie Girling, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar 
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva 
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-pagamenti fil-każ li l-istatistika titressaq tard hija sproporzjonata u bla 
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bżonn, u għandha għalhekk titħassar.

Emenda 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva 
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tkun tippermettilha tissospendi l-pagamenti lill-aġenziji ta’ 
pagament fejn l-istatistika dwar il-kontroll ma tkunx ingħatat lill-Kummissjoni mill-aġenzija 
tal-pagamenti sal-iskadenzi speċifikati. Din hi ħaġa ta' piena żejda.

Emenda 348
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 44 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
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Sospensjoni ta’ pagamenti f’każ ta’ 
sottomissjoni tardiva
Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. pt

Emenda 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 
tkunx intbagħtet f’waqtha.

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tkun 
teħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti skont l-Artikolu 61 u r-riżultati 
tagħhom u l-Istati Membri jaqbżu dak il-
perjodu, il-Kummissjoni, f’konformità 
mal-prinċipju ta' proporzjonalità u mar-
regoli dettaljati adottati fuq il-bażi tal-
Artikolu 48(5), u filwaqt li tqis kif dovut 
it-tul tad-dewmien, tista’ tissospendi l-
pagamenti ta’ kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
imsemmija fl-Artikolu 35 li l-informazzjoni 
statistka dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-
ħin, ħlief f’każijiet ta' force majeure jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu kif dovut iċ-ċirkostanzi li jistgħu jagħmluha diffiċli li l-informazzjoni 
tinġabar u li tiġi trasmessa. Il-prinċipju tal-proporzjonalità wkoll irid jiġi rrispettat fir-
rigward kemm tat-tul tad-dewmien u kemm tal-pagamenti kkonċernati.

Emenda 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 
tkunx intbagħtet f’waqtha.

Fejn il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti skont l-Artikolu 61 u r-riżultati 
tagħhom u fejn l-Istati Membri jaqbżu dak 
il-perjodu, il-Kummissjoni, f’konformità 
mal-prinċipju ta' proporzjonalità, filwaqt 
li tqis kif dovut it-tul tad-dewmien u skont 
ir-regoli dettaljati li adottat fuq il-bażi tal-
Artikolu 48(5), tista’ tissospendi l-
pagamenti ta’ kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
imsemmija fl-Artikolu 35 li l-informazzjoni 
statistka dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-
ħin. B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha b’mod ċar tiddistingwi bejn 
sitwazzjoni fejn it-tressiq tard tal-
informazzjoni jqiegħed il-kwittanza tal-
baġit annwali f’riskju, u sitwazzjoni fejn 
tali riskju ma jeżistix.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni tal-pagamenti għandha sseħħ biss fejn hemm riskju li l-mekkaniżmu tal-
kwittanza tal-baġit annwali jitqiegħed f'riskju. Hawnhekk huwa meħtieġ grad massimu ta’ 
proporzjonalità.
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Emenda 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 
tkunx intbagħtet f’waqtha.

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tkun 
teħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18
jew il-pagamenti interim imsemmija fl-
Artikolu 35 li l-informazzjoni statistka
dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-ħin, 
kemm-il darba r-Regolament u l-
istruzzjonijiet kollha għal din l-
informazzjoni jkunu lesti u disponibbli 
meta l-bażijiet tad-dejta jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 352
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tkun 
teħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 
jew il-pagamenti interim imsemmija fl-
Artikolu 35 li l-informazzjoni statistka
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tkunx intbagħtet f’waqtha. dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-ħin, 
kemm-il darba l-Kummissjoni tkun 
għamlet l-informazzjoni, il-formoli u l-
ispjegazzjonijiet kollha li jeħtieġu biex 
jikkumpilaw l-istatistika relevanti 
disponibbli għall-Istati Membri kmieni 
biżżejjed qabel ma jibda l-perjodu ta' 
referenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid tagħmel il-formoli rekwiżiti u l-ispjegazzjonijiet disponibbli għall-Istati 
Membri kmieni biżżejjed qabel ma jibda l-perjodu ta’ referenza.

Emenda 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 
tkunx intbagħtet f’waqtha.

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tkun 
teħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 
jew il-pagamenti interim imsemmija fl-
Artikolu 35 li l-informazzjoni statistka
dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-ħin ħlief 
f’każijiet ta’ force majeure jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali, skont il-
prinċipju ta’ proporzjonalità.

Or. es

Emenda 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-Artikolu 35 
li dwarhom l-informazzjoni ta’ statistka ma 
tkunx intbagħtet f’waqtha.

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali tkun 
teħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
ta’ kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 
jew il-pagamenti interim imsemmija fl-
Artikolu 35 li l-informazzjoni statistka
dwarhom ma tkunx intbagħtet fil-ħin, 
imma mhux qabel ma l-Istat Membru 
jkun ġie notifikat bil-miktub li tista' tiġi 
imposta din il-piena.

Or. ro

Emenda 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex jiġi żgurat ir-rispett tal-prinċipju 
ta' proporzjonalità meta jiġi applikat l-
Artikolu 44, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 relatati mar-regoli 
dwar:

imħassar

(a) il-lista ta' miżuri koperti mill-
Artikolu 44;
(b) ir-rata u l-perjodu ta' sospensjoni ta' 
pagamenti msemmija f'dak l-Artikolu
(c) il-kundizzjonijiet biex titneħħa s-
sospensjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa wara t-tħassir tal-Artikoli 42(2) u 44.

Emenda 356
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tista' tistipula dettalji 
ulterjuri dwar l-obbligu stipulat fl-
Artikolu 46 kif ukoll il-kundizzjonijiet 
speċifiċi applikabbli għall-informazzjoni li 
għandha tiddaħħal fil-kontijiet miżmuma 
mill-aġenziji ta' pagament. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

imħassar

Or. lv

Emenda 357
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar il-finanzjament u l-
kontabbiltà ta' miżuri ta' intervent fl-
għamla ta' ħżin pubbliku, jew infiq ieħor 
iffinanzjat mill-FAEG u l-FAEŻR;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament teknika.
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Emenda 358
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-termini u l-kundizzjonijiet li 
jirregolaw l-implimentazzjoni ta' 
proċedura awtomatika ta' diżimpenn;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament teknika.

Emenda 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli dwar il-pagament mill-Istati 
Membri ta' imgħaxijiet għal nuqqas ta' 
ħlas lill-benefiċjarji kif stipulat fl-
Artikolu 42(2).

imħassar

Or. de

Emenda 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli dwar il-pagament mill-Istati 
Membri ta' imgħaxijiet għal nuqqas ta' 

imħassar



PE492.777v02-00 150/184 AM\910033MT.doc

MT

ħlas lill-benefiċjarji kif stipulat fl-
Artikolu 42(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa wara t-tħassir tal-Artikoli 42(2) u 44.

Emenda 361
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 111 sabiex tispeċifika:
(a) regoli dwar il-finanzjament u l-
kontabbiltà ta' miżuri ta' intervent fis-
sura ta' ħżin pubbliku, u nfiq ieħor 
iffinanzjat mill-FAEG u l-FAEŻR;
(b) it-termini u l-kundizzjonijiet li 
jirregolaw l-implimentazzjoni tal-
proċedura ta' diżimpenn awtomatiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn id-deċiżjonijiet mhumiex purament tekniċi u jridu għalhekk jittieħdu permezz ta’ atti 
delegati.

Emenda 362
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż minn Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż minn 



AM\910033MT.doc 151/184 PE492.777v02-00

MT

qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post lill-
Istat Membru konċernat jew lill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu l-kontroll 
ikun ser isir. Agenti mill-Istat Membru 
konċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-
kontrolli.

qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post lill-
Istat Membru konċernat jew lill-Istat 
Membru li tkun ser issir il-verifika fit-
territorju tiegħu u għandha tikkordina l-
verifiki bil-għan li jitnaqqas l-impatt minn 
fuq l-agenziji tal-pagamenti. Agenti mill-
Istat Membru konċernat jistgħu jieħdu 
sehem f’dawn il-kontrolli.

Or. en

Emenda 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-
frekwenza tal-kontrolli li jsiru fuq il-post 
fl-Istati Membri fejn l-opinjoni tal-Korp 
ta’ Ċertifikazzjoni fir-rigward tal-legalità 
u r-regularità tat-transazzjonijiet 
sottostanti tkun tindika li r-rata ta’ żbalji 
tkun tinsab f’livell aċċettabbli

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolli fuq il-post li jsiru mill-Kummissjoni għandhom jitnaqqsu meta l-verifika tal-
legalità u tar-regolarità tkun tindika li r-rata ta’ żbalji tkun tinsab f’livell aċċettabbli, huwa 
ttamat li dan se jnaqqas l-ispejjeż marbuta ma’ tali spezzjonijiet.

Emenda 364
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-
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frekwenza tal-kontrolli li jsiru fuq il-post 
fl-Istati Membri fejn l-opinjoni tal-Korp 
ta’ Ċertifikazzjoni fir-rigward tal-legalità 
u r-regularità tat-transazzjonijiet 
sottostanti tkun tindika li r-rata ta’ żbalji 
tkun tinsab f’livell aċċettabbli.

Or. en

Emenda 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha dwar irregolaritajieti 
u każijiet issuspettati ta' frodi mikxufa, u 
dwar il-passi meħuda biex jiġu rkuprati 
pagamenti mhux dovuti b’rabta ma’ dawk 
l-irregolaritajiet u frodi skont it-
Taqsima III ta’ dan il-Kapitolu.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli lill-Kummissjoni l-
informazzjoni kollha dwar irregolaritajieti 
mikxufa, u dwar il-passi meħuda biex jiġu 
rkuprati pagamenti mhux dovuti b’rabta 
ma’ dawk l-irregolaritajiet u frodi skont it-
Taqsima III ta’ dan il-Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ħtieġa li l-każijiet ta' frodi jissemmew b'mod espliċitu, peress li dawn ikunu 
jgħoddu bħala irregolaritajiet. Hemm ir-riskju li jinħolqu obbligi ta’ rappurtar addizzjonali 
bla bżonn jekk din is-silta tibqa’ hemm.

Emenda 366
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 
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relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni. Tali 
dokumenti ta' prova jistgħu jinżammu 
f'format elettroniku.

Or. de

Emenda 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 
relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 
relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni. Tali 
dokumenti ta' prova jistgħu jinżammu u 
jintbagħtu f'format elettroniku.

Or. en

Emenda 368
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli fir-
rigward ta’:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 li jistabbilixxi regoli fir-
rigward ta':
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Or. de

Emenda 369
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kundizzjonijiet li taħthom 
għandhom jinżammu d-dokumenti ta’ 
prova msemmija fl-Artikolu 51, inkluż il-
format tagħhom u t-tul ta’ żmien ta’ 
kemm għandhom jinħażnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi mar-regoli ta' implimentazzjoni meħtieġa biex tiġi implimentata 
l-Emenda 48 tar-Relatur.

Emenda 370
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta’ implimentazzjoni pprovduti fl-
ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

imħassar

Or. de

Emenda 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u tal-ħsara 
finanzjarja kkawżata lill-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u l-ammonti 
esklużi għandhom jiġu bbażati fuq 
valutazzjoni tar-riskju li jkun hemm 
għall-Fondi Agrikoli bħala konsegwenza 
tal-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu ta’ kwalunkwe korrezzjoni fir-rigward tal-Fondi Agrikoli għandha tiġi bbażata fuq 
valutazzjoni tar-riskju attwali li jkun hemm għall-fondi agrikoli u mhux fuq korrezzjoni b’rata 
fissa li tista' tirriżulta fi projbizzjoni sproporzjonata.

Emenda 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u tal-ħsara 
finanzjarja kkawżata lill-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u l-ammonti 
esklużi għandhom jiġu bbażati fuq 
valutazzjoni tar-riskju lill-fondi agrikoli li 
jirriżultaw mill-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tagħti kjarifika tal-Emenda 52 tar-Relatur.
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Emenda 373
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u tal-ħsara 
finanzjarja kkawżata lill-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u tal-ħsara 
finanzjarja kkawżata lill-Unjoni. Fl-ebda 
każ ma għandhom l-ammonti esklużi 
jeċċedu r-riskju għall-Fondi Agrikolu kif 
espressi fl-opinjoni tal-Korp ta’ 
Ċertifikazzjoni dwar il-legalità u r-
regolarità tat-transazzjonijiet sottostanti.

Or. en

Emenda 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-
korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq 
każijiet individwali ta' irregolarità 
identifikati, jew billi tqis in-natura 
sistemika tal-irregolarità biex 
tiddetermina jekk għandhiex tiġi 
applikata korrezzjoni estrapolata jew 
korrezzjoni b'rata fissa.
Il-korrezzjonijiet b’rata fissa għandhom 
jiġu applikati biss fejn ikun impossibbli, 
minħabba n-natura tal-każ, jew li jiġi 
identifikat l-estent u l-ammont tal-
irregolarità li tkun instabet jew li jiġi 
estrapolat l-ammont li għandu jiġi 
kkoreġut.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jirrikorri għall-korrezzjonijiet b'rata fissa meta m’hemmx għażla oħra, fejn 
ma jkun hemm l-ebda mod kif wieħed jidentifika l-grad jew l-ammont tad-diskrepanza.

Emenda 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-
korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq 
każijiet individwali ta' irregolarità 
identifikati, jew billi tqis in-natura 
sistemika tal-irregolarità biex 
tiddetermina jekk għandhiex tiġi 
applikata korrezzjoni estrapolata jew 
korrezzjoni b'rata fissa.
Il-korrezzjonijiet b’rata fissa għandhom 
jiġu applikati biss jekk ikun impossibbli, 
minħabba n-natura tal-każ, jew li jiġi 
identifikat l-estent u l-ammont tal-
irregolarità li nstabet jew li jiġi estrapolat 
l-ammont li għandu jiġi kkoreġut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija importanti biex jiġi żgurat li l-korrezzjonijiet finanzjarji b’rata fissa huma 
użati biss bħala l-aħħar għażla. Il-metodu ppreferut għandu jiġi bbażat fuq il-każijiet 
individwali ta’ irregolarità.

Emenda 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha teżaminah qabel 
ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal
finanzjament.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha tqis ir-
rakkomandazzjonijiet tar-rapport qabel 
ma tiddeċiedi dwar kwalunkwe rifjut ta’
finanzjament. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti raġunijiet jekk ma tiddeċidix li 
ssegwi r-rakkomandazzjonijiet tar-
rapport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma tqisx id-deċiżjoni tal-Korp ta’ Konċiljazzjoni, għandhom 
jiġu meħtieġa li jagħtu r-raġunijiet tagħhom.

Emenda 377
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha teżaminah qabel 
ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal
finanzjament.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur u bil-għan li l-partijiet 
jaslu għal opinjoni konġunta. Rapport 
dwar ir-riżultat tal-proċedura għandu 
jingħata lill-Kummissjoni, li għandha 
teżaminah qabel ma tiddeċiedi kwalunkwe 
rifjut ta’ finanzjament.

Or. lv
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Emenda 378
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha teżaminah qabel 
ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal
finanzjament.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha teżaminah bil-
ħsieb li taċċetta s-sejbiet tiegħu qabel ma 
tiddeċiedi kwalunkwe rifjut ta’
finanzjament.

Or. en

Emenda 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-approvazzjoni tal-konformità 
msemmija fl-Artikolu 54 fir-rigward tal-
miżuri li jkollhom jittieħdu b’rabta mal-
adozzjoni tad-deċiżjoni u l-
implimentazzjoni tagħha, inklużi l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri u d-dati ta’ 
skadenza li jkollhom jitħarsu, kif ukoll il-
proċedura ta’ konċiljazzjoni msemmija 
f’dak l-Artikolu, inklużi t-twaqqif, il-
kompiti, il-kompożizzjoni u l-arranġamenti 
tax-xogħol tal-korp ta’ konċiljazzjoni.

(b) l-approvazzjoni tal-konformità 
msemmija fl-Artikolu 54 fir-rigward tal-
miżuri li jkollhom jittieħdu b’rabta mal-
adozzjoni tad-deċiżjoni u l-
implimentazzjoni tagħha, inklużi l-
iskambju ta’ informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, ir-rati ta’ 
korrezzjonijiet ta’ kofinanzjament li 
għandhom jiġu applikati, id-dati ta’ 
skadenza li jkollhom jitħarsu, kif ukoll il-
proċedura ta’ konċiljazzjoni msemmija 
f’dak l-Artikolu, inklużi t-twaqqif, il-
kompiti, il-kompożizzjoni u l-arranġamenti 
tax-xogħol tal-korp ta’ konċiljazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rati fissi tal-korrezzjonijiet finanzjarji tant għandhom sinifikat finanzjarju li għandhom jiġu 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni, mhux fil-linji gwida tal-Kummissjoni kif inhu l-każ bħalissa.

Emenda 380
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien 24 xahar 
minn meta l-aġenzija tal-pagamenti jew il-
korp responsabbli għall-irkupru jkunu 
rċevew rapport ta’ kontroll jew dokument 
simili li jkun jiddikjara li tkun seħħet 
irregolarità. Fl-istess ħin l-ammonti 
korrispondenti għandhom jiġu rreġistrati
fil-ktieb tad-debituri tal-aġenzija tal-
pagamenti.

Or. de

Emenda 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien 24 xahar 
mill-approvazzjoni ta’ rapport ta’ 
spezzjoni jew dokument simili li jirreġistra 
l-irregolarità jew, fejn ikun applikabbli, 
minn meta l-aġenzija tal-pagamenti jew il-
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korp responsabbli għall-irkupru jkunu 
rċevew dak ir-rapport jew dokument 
simili. L-ammonti korrispondenti 
għandhom fl-istess ħin jiġu rreġistrati fil-
ktieb tad-debituri tal-aġenzija tal-
pagamenti.

Or. fr

Emenda 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien 24 xahar 
wara li rapport ta' kontroll jew dokument 
simili, li jgħid li tkun seħħet irregolarità, 
ikun ġie approvat u, fejn applikabbli, li 
jkun wasal għand l-aġenzija tal-
pagamenti jew il-korp responsabbli għall-
irkupru. L-ammonti korrispondenti, waqt 
li tkun qed issir it-talba għal irkupru, 
għandhom jiġu reġistrati fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara d-data tal-bidjien tal-proċedimenti tal-irkupru, 
filwaqt li testendi l-iskadenza sa meta l-aġenziji tal-pagamenti jridu jitolbu l-irkupru minn 12 
għal 24 xahar. Din tkun terġa’ ddaħħal ukoll l-arranġamenti eżistenti li bihom 50% tal-piż 
tal-ammonti mhux irkuprati tal-irregolarità joħroġhom l-Istat Membru u 50% jiġu koperti 
mill-baġit tal-UE (il-proposta tal-Kummissjoni tkun tfisser li dawn jinħarġu 100% mill-Istat 
Membru). Tkun tipprovdi wkoll għal estensjoni ta’ sa 50% tal-iskadenza għall-irkupru 
f’ċirkostanzi li jkunu barra mill-kontroll tal-aġenzija tal-pagamenti.
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Emenda 383
Herbert Dorfmann

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien 24 xahar 
mid-data li fiha l-aġenzija tal-pagamenti 
jew il-korp responsabbli għall-irkupru 
jkunu approvaw ir-rapport ta’ kontroll 
tagħhom stess jew dokument simili li 
jkunu rċevew minn korp ta’ kontroll li, 
fuq il-bażi ta’ fatti speċifiċi, ikun jindika li 
teżisti irregolarità. L-ammonti 
korrispondenti għandhom fl-istess ħin jiġu 
rreġistrati fil-ktieb tad-debituri tal-aġenzija 
tal-pagamenti.

Or. it

Emenda 384
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju sa mhux aktar 
tard minn 24 xahar wara li l-awtorità 
nazzjonali kompetenti tkun iddeterminat 
l-ammonti li jridu jiġu rkuprati abbażi ta' 
rapport ta' kontroll finali jew dokument 
simili, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli, u 
għandhom jirreġistraw l-ammonti 
korrispondenti fil-ktieb tad-debituri tal-
aġenzija tal-pagamenti. 
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Or. pt

Emenda 385
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien 24 xahar 
wara li rapport ta' kontroll jew dokument 
simili, li jgħid li tkun seħħet irregolarità, 
ikun ġie approvat u, fejn applikabbli, li 
jkun wasal għand l-aġenzija tal-
pagamenti jew il-korp responsabbli għall-
irkupru. L-ammonti korrispondenti, waqt 
li tkun qed issir it-talba għal irkupru, 
għandhom jiġu reġistrati fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. en

Emenda 386
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju sa mhux aktar 
tard minn 24 xahar wara li l-awtorità 
nazzjonali kompetenti tkun iddeterminat 
l-ammonti li jridu jiġu rkuprati abbażi ta' 
rapport ta' kontroll finali jew dokument 
simili, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli, u 
għandhom jirreġistraw l-ammonti 
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korrispondenti fil-ktieb tad-debituri tal-
aġenzija tal-pagamenti. 

Or. pt

Emenda 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel rapport amministrattiv jew 
ġudizzjarju li jkun stabbilixxa li tkun 
seħħet dik l-irregolarità u għandhom 
jirreġistraw l-ammonti korrispondenti fil-
ktieb tad-debituri tal-aġenzija tal-
pagamenti.

Or. es

Emenda 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
wara li jkun ġie approvat rapport ta' 
kontroll jew dokument simili, li jgħid li 
tkun seħħet irregolarità u, fejn 
applikabbli, li jkun wasal għand l-
aġenzija tal-pagamenti jew il-korp 
responsabbli mill-irkupru. L-ammonti
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korrispondenti, fl-istess ħin tat-talba tal-
irkupru, għandhom jiġu reġistrati fil-ktieb 
tad-debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. en

Emenda 389
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-approvazzjoni tal-ewwel rapport ta’ 
spezzjoni li jkun jindika li tkun seħħet 
irregolarità kif definit fl-Artikolu 1(2) tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 dwar il-ħarsien tal-interessi 
finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, jew, 
fejn ikun applikabbli, minn meta l-
aġenzija tal-pagamenti jew il-korp 
responsabbli għall-irkupru jkunu rċevew 
dak ir-rapport, u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti

Or. lt

Emenda 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
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l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sentejn
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. es

Emenda 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
sa massimu ta’ 50% l-Istat Membru u 
għandhom jiġu koperti sa massimu ta’ 
50% mill-baġit tal-UE, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi li s-sitwazzjoni tinżamm kif inhi skont ir-Regolament li hemm fis-
seħħ bħalissa, fejn il-piż finanzjarju huwa kondiviż skont il-prinċipju tal-ġestjoni konġunta 
tal-fondi.

Emenda 392
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. en

Emenda 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru u 50% għandhom jiġu 
koperti mill-baġit tal-UE. Il-kondiviżjoni 
tal-piż finanzjarju li jirriżulta min-nuqqas 
ta’ rkupru għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. fr

Emenda 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara d-data tal-bidjien tal-proċedimenti tal-irkupru, 
filwaqt li testendi l-iskadenza sa meta l-aġenziji tal-pagamenti jridu jitolbu l-irkupru minn 12 
għal 24 xahar. Din tkun terġa’ ddaħħal ukoll l-arranġamenti eżistenti li bihom 50% tal-piż 
tal-ammonti mhux irkuprati tal-irregolarità joħroġhom l-Istat Membru u 50% jiġu koperti 
mill-baġit tal-UE (il-proposta tal-Kummissjoni tkun tfisser li dawn jinħarġu 100% mill-Istat 
Membru). Din l-emenda tkun tipprovdi wkoll għal estensjoni ta’ sa 50% tal-iskadenza għall-
irkupru f’ċirkostanzi li jkunu barra mill-kontroll tal-aġenzija tal-pagamenti.

Emenda 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom
sa massimu ta’ 50% l-Istat Membru u 
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preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

għandhom jiġu koperti sa massimu ta’ 
50% mill-baġit tal-UE, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni għandha tinżamm kif inhi skont ir-Regolament li hemm fis-seħħ bħalissa, fejn 
il-piż finanzjarju huwa kondiviż skont il-prinċipju tal-ġestjoni konġunta tal-fondi.

Emenda 396
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. pt

Emenda 397
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. en

Emenda 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru u 50% għandhom jiġu 
koperti mill-baġit tal-UE, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. ro

Emenda 399
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. en

Emenda 400
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat, mingħajr 
preġudizzju għar-rekwiżit li l-Istat Membru 
konċernat għandu jsegwi proċeduri ta’ 
rkupru b’konformità mal-Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% tal-
konsegwenzi finanzjarji tan-nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli għalihom 
l-Istat Membru konċernat u 50% 
għandhom jiġu koperti mill-baġit tal-
Unjoni, mingħajr preġudizzju għar-
rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. pt
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Emenda 401
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk, għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenza speċifikata fl-ewwel 
subparagrafu u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenza b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenza oriġinali.

Or. fr

Emenda 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk, għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenza speċifikata fl-ewwel 
subparagrafu u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenza b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenza oriġinali.

Or. fr

Emenda 403
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk, għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenzi speċifikati fl-ewwel 
subparagrafu, u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’ fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenzi b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenzi oriġinali.

Or. en

Emenda 404
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenzi speċifikati fl-ewwel 
subparagrafu, u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’ fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenzi b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenzi oriġinali.

Or. en

Emenda 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenzi speċifikati fl-ewwel 
subparagrafu, u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’ fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenzi b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenzi oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara d-data tal-bidjien tal-proċedimenti tal-irkupru, 
filwaqt li testendi l-iskadenza sa meta l-aġenziji tal-pagamenti jridu jitolbu l-irkupru minn 12 
għal 24 xahar. Din tkun terġa’ ddaħħal ukoll l-arranġamenti eżistenti li bihom 50% tal-piż 
tal-ammonti mhux irkuprati tal-irregolarità joħroġhom l-Istat Membru u 50% jiġu koperti 
mill-baġit tal-UE (il-proposta tal-Kummissjoni tkun tfisser li dawn jinħarġu 100% mill-Istat 
Membru). Din l-emenda tkun tipprovdi wkoll għal estensjoni ta’ sa 50% tal-iskadenza għall-
irkupru f’ċirkostanzi li jkunu barra mill-kontroll tal-aġenzija tal-pagamenti.

Emenda 406
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, jekk għal raġunijiet li ma 
jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat Membru 
kkonċernat, l-irkupru ma jkunx jista’ 
jseħħ sal-iskadenzi speċifikati fl-ewwel 
subparagrafu, u l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat jaqbeż il-EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’ fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenzi b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenzi oriġinali.

Or. en
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Emenda 407
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk l-ispejjeż diġà magħmula jew li 
x’aktarx ikunu magħmula jkunu jlaħħqu 
aktar mill-ammont li jkollu jiġi rkuprat, jew

(a) jekk l-ispejjeż diġà magħmula jew li 
x’aktarx ikunu magħmula jkunu jlaħħqu 
aktar mill-ammont li jkollu jiġi rkuprat; 
din il-kundizzjoni għandha titqies li tkun 
ġiet issodisfata jekk l-ammont li jrid jiġi 
rkuprat mill-benefiċjarju fil-kuntest ta' 
pagament uniku ma jaqbiżx it-EUR 300.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-irkupru ta’ ammonti żgħar ħafna jiġġenera spejjeż amministrattivi sostanzjali. Ammonti li 
jaqgħu taħt il-limitu massimu li jkun iffissat baxx ħafna m'għandhomx għaldaqstant jiġu 
rkuprati, bil-għan li l-kost-effiċjenza tinżamm kif inhi. 

Emenda 408
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. en
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Emenda 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. es

Emenda 410
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. lv

Emenda 411
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. fr

Emenda 412
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. en

Emenda 413
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
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korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. lt

Emenda 414
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) joffru prevenzjoni effikaċi kontra l-
frodi, l-aktar fir-rigward tal-oqsma b’livell 
ogħla ta’ riskju, u li għandha sservi ta’ 
deterrent, waqt li jqisu l-ispejjeż u l-
benefiċċji, kif ukoll il-proporzjonalità tal-
miżuri;

imħassar

Or. en

Emenda 415
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) joffru prevenzjoni effikaċi kontra l-
frodi, l-aktar fir-rigward tal-oqsma b’livell 
ogħla ta’ riskju, u li għandha sservi ta’ 
deterrent, waqt li jqisu l-ispejjeż u l-
benefiċċji, kif ukoll il-proporzjonalità tal-
miżuri;

imħassar

Or. en
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Emenda 416
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jipprevjenu li jsiru spejjeż żejda mil-
lat ambjentali u tas-saħħa pubblika, 
speċjalment biex jiġi evitat il-
finanzjament ta’ attivitajiet taħt il-PAK li 
jiġġeneraw spejjeż addizzjonali għal 
oqsma oħra ta’ politika fi ħdan il-baġit 
tal-UE, speċjalment l-ambjent u s-saħħa 
pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa l-prinċipju tal-effiċjenza baġitarja fil-fondi pubbliċi. L-ispejjeż ta’ prattiki dannużi 
huma attwalment esternalizzati għat-teżor pubbliku, jew koperti minn setturi oħra tal-baġit 
tal-UE jew mill-baġit tal-Istati Membri, jew verament huma koperti mill-konsumatur 
(pereżempju l-ispejjeż tat-tindif tal-pestiċidi u n-nutrijenti żejda mill-ilma tax-xorb li jiġu 
mgħoddija għall-kontijiet tal-ilma), li jħallas kemm bħala kontributur tat-taxxa u kemm bħala 
konsumatur.

Emenda 417
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-introduzzjoni ta’ sistemi ġodda ta’ 
pagament, li min-naħa tagħhom ikunu 
joħolqu l-ħtieġa li jiġu introdotti sistemi 
ġodda ta’ monitoraġġ u ta’ pieni relatati 
mal-ekoloġizzazzjoni, trid tiġi evitata 
peress li din tkun joħloq il-ħtieġa ta’ 
proċeduri amministrattivi kkumplikati 
addizzjonali u aktar burokrazija.
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Or. de

Emenda 418
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta regoli li 
jimminraw li jilħqu applikazzjoni uniformi 
tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 111 biex tipprovdi għall-miżuri 
elenkati fil-paragrafi 1 sa 2 ta’ dan l-
Artikolu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex deċiżjoni purament teknika.

Emenda 419
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
112 (3).

imħassar

Or. de

Emenda 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sistema stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 60(2) għandhom jinkludu, 
ħlief fejn ikun ipprovdut xort’oħra, verifiki 
amministrattivi sistematiċi tal-
applikazzjonijiet kollha għal għajnuna u 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
verifiki fuq il-post.

1. Is-sistema stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 60(2) għandhom jinkludu, 
ħlief fejn ikun ipprovdut xort’oħra, verifiki 
amministrattivi tal-applikazzjonijiet għal 
għajnuna u talbiet ta’ pagamenti billi 
tapplika approċċ ibbażat fuq ir-riskju 
skont il-livell ta’ assikurazzjoni li tkun 
meħtieġa u għanda tiġi ssupplimentata
minn verifiki fuq il-post li l-għan tagħhom 
għandu jkun li jimmoniterjaw il-livell ta' 
riskju inerenti u li l-għadd tagħhom 
għandu jiġi aġġustat fid-dawl tar-riskji 
inerenti u dawk ta' kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti kjarifika ulterjuri għall-Emenda 61 tar-Relatur.

Emenda 421
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sistema ta’ kontroll imsemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinkludi l-possibilità 
li jitressqu oġġezzjonijiet kontra l-
kontrolli u l-perjodu għat-tressiq u l-
eżami ta’ tali oġġezzjonijiet.

Or. pl

Emenda 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 
żbalji.

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti fuq il-bażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li timmira għall-oqsma li fihom ir-
riskju ta' żbalji jkun l-ogħla.

Meta jkun qed jagħżel il-kampjun għall-
kontrolli, l-Istat Membru jista’ jqis il-
fatturi li ġejjin:
– id-daqs tas-somom involuti;
– l-eżitu tal-verifiki preċedenti tas-sistemi 
ta' mmaniġġjar u ta' kontroll;
– il-parteċipazzjoni volontarja fl-iskemi 
ta' mmaniġġjar iċċertifikati abbażi ta' 
standards internazzjonali rikonoxxuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm approċċ għall-ispezzjonijiet li jkun aktar ibbażat fuq ir-riskji. Il-lista ta’ 
fatturi għandha tgħin lill-Istati Membri jikkunsidraw x’inhu xieraq fit-territorju tagħhom 
għall-kontrolli.

Emenda 423
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti fuq il-bażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
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filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 
żbalji.

filwaqt li timmira għall-oqsma li fihom ir-
riskju ta' żbalji jkun l-ogħla.

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità tal-
kontrolli, għandhom jitqiesu għadd ta’ 
fatturi:
- id-daqs tat-tranżazzjoni;
- ir-riżultati favorevoli tal-verifiki u l-
kontrolli preċedenti;
- il-grad ta’ affidabilità tal-awtoritajiet 
superviżorji nazzjonali kompetenti;
- is-sistemi ta’ mmaniġġjar volontarji 
ċċertifikati skont standards rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġu identifikati ċerti fatturi li jistgħu jipprovdu bażi biex tiġi ggarantita l-
proporzjonalità tal-kontrolli.

Emenda 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 
żbalji.

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti fuq il-bażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li timmira għall-oqsma li fihom ir-
riskju ta' żbalji jkun l-ogħla.

Sabiex ikun żgurat li l-kontrolli jkunu 
proporzjonati, għandhom jitqiesu fatturi li 
jinkludu:
– id-daqs tas-somom involuti;
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– l-eżitu tal-verifiki preċedenti tas-sistemi 
ta' mmaniġġjar u ta' kontroll;
– il-parteċipazzjoni volontarja fl-iskemi 
ta' mmaniġġjar iċċertifikati abbażi ta' 
standards internazzjonali rikonoxxuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din taċċetta l-Emenda 62 tar-Relatur, bl-eċċezzjoni tat-tielet inċiż li joħloq konfużjoni u li 
x’aktarx li joħloq kull sura ta’ rekwiżiti addizzjonali li ma jkunux definiti tajjeb.


