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Emenda 425
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-preparazzjoni tal-kampjuni għall-
kontrolli, l-awtorità responsabbli għandha 
tqis l-ambitu tar-riskju li għandu jkopri r-
riskju tal-fondi pubbliċi fil-baġit tal-UE, u 
għandu jinkludi r-riskju għall-ambjent, 
ir-riskju għas-saħħa pubblika u l-ispejjeż 
assoċjati, kif imsemmi fl-Artikolu 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji tal-effiċjenza baġitarja fil-fondi pubbliċi tfisser li r-riskju għall-Fondi/baġit tal-
UE jinkludi l-ispejjeż għall-ambjent u s-saħħa pubblika, fost oħrajn: l-ispejjeż assoċjati tat-
tindif, ir-rijabilitazzjoni ambjentali, ir-rimi tal-materjal perikoluż/li jagħmel il-ħsara, 
kumpens possibbli għall-vittmi, inklużi l-bdiewa, ta’ kriżijiet/kontaminazzjonijiet. L-UE 
m’għandhiex tiffinanzja l-agrikoltura li tagħmel il-ħsara: il-ħsara għall-ambjent u għas-
saħħa pubblika titħallas darbtejn: darba permezz ta’ sussidji tal-PAK u darba permezz ta’ 
fondi pubbliċi.

Emenda 426
Bas Eickhout

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu ppreparati l-kampjuni ta’ 
spezzjoni bbażati fuq ir-riskju, ta' farms li 
għandhom jiġu kkontrollati, l-Istati 
Membri jistgħu jikkunsidraw li l-biedja 
organika għandha riskju intrinsikament 
iktar baxx mit-tniġġis ambjentali, u 
b’hekk riskju iktar baxx għall-fondi 
pubbliċi u l-baġit tal-UE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenziji tal-pagamenti jippreparaw il-kampjuni tal-farms li għandhom jiġu spezzjonati 
għall-kundizzjonalitá (u/jew l-ekoloġizzazzjoni fil-futur). It-teħid ta’ kampjuni għal 
spezzjonijiet abbażi tar-riskju ambjentali għandu jikunsidra li minħabba tekniki agro-
ekoloġiċi użati, il-biedja organika għandha riskju intrinsikament iktar baxx (ta’ spejjeż 
ambjentali) għall-baġit tal-UE.

Emenda 427
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu n-
numru ta' verifiki fuq il-post meta r-rata 
ta' żbalji tkun f'livell aċċettabbli u meta s-
sistemi ta' mmaniġġjar u ta' kontrolli 
applikati jaħdmu kif suppost. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u r-regoli 
preċiżi li għandhom japplikaw l-Istati 
Membri. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
sabiex jitnaqqas il-livell ta’ kontrolli fil-
post li jitwettqu kull sena fuq 3% tal-
bdiewa kollha li jippreżentaw 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew 
jagħmlu klejms għal pagament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jnaqqsu l-għadd ta’ kontrolli fil-post meta jkun 
hemm xejra l'isfel fil-livell ta' ksur. Dan japplika b'mod partikolari fil-każ ta’ bidliet għad-
dispożizzjonijiet li japplikaw għall-amministrazzjoni integrata u sistema ta' kontroll.
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Emenda 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-
kontrolli fejn ir-rati ta’ żball jinsabu 
f'livell aċċettabbli.

Or. en

Emenda 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-
livell ta’ kontrolli fuq il-post fejn ir-rata 
ta’ żball tinsab f'livell aċċettabbli. Il-
kundizzjonijiet u r-regoli applikabbli 
preċiżi għandhom jiġu determinati fl-atti 
delegati skont l-Artikolu 64 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 63 tar-Rapporteur iżżomm il-kliem‘mmaniġġjar u ta' kontrolli applikati jaħdmu kif 
suppost’ li mhumiex ċari f'dak li jirrigwarda t-tifsira u jistgħu jwasslu għal bosta rekwiżiti 
addizzjonali li jistgħu jipperikolaw l-opportunitá ta’ tnaqqis tal-għadd ta’ kontrolli.

Emenda 430
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiġi żgurata applikazzjoni korretta 
u effiċjenti tal-kontrolli u li l-verifika tal-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà ssir b’mod 
effiċjenti, koerenti u mhux 
diskriminatorju, li jħares l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 111 dwar 
sitwazzjonijiet fejn benefiċjarji jew 
rappreżentanti tagħhom ma jħallux li 
jsiru kontrolli.

imħassar

Or. lv

Emenda 431
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
meħtieġa bil-għan li tinkiseb l-
applikazzjoni uniformi ta’ dan il-Kapitolu 
fl-Unjoni. Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod 
partikolari, jkunu relatati ma’ li ġej:

Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod partikolari, 
jkunu relatati ma’ li ġej:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet inkwistjoni huma iktar minn sempliċement deċiżjonijiet tekniċi.

Emenda 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ 
verifiki fuq il-post meħtieġa għal 
immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif ukoll il-
kundizzjonijiet li bihom l-Istati Membri 
jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, jew 
jistgħu jnaqqsuhom fejn is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u kontroll jiffunzjonaw tajjeb 
u r-rati ta’ żball ikunu f’livell aċċettabbli;

(b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ 
verifiki fuq il-post, li għandhom jiġu 
stabbiliti fir-rata ta' 1% għal skemi 
koperti minn SIAK operattiva jew, 
f’każijiet oħra, b’rata minima meħtieġa 
għal immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif 
ukoll il-kundizzjonijiet li bihom l-Istati 
Membri jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, 
jew jistgħu jnaqqsuhom u r-rati ta’ żball 
ikunu f’livell aċċettabbli, inklużi l-limiti 
ta’ żmien sa meta l-Kummissjoni għandha 
twieġeb għal indikazzjoni li l-Istat 
Membru għandu l-intenzjoni li jnaqqas il-
kontrolli fil-post tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rata aċċettabbli ta’ żball għandha tkun raġuni suffiċjenti għal valutazzjoni ta' jekk Stat 
Membru jistax inaqqas il-kontrolli tiegħu. Għandu jkun hemm 'mekkaniżmu’ ta’ limitu ta’ 
żmien għal veto tal-Kummissjoni ladarba Stat Membru iħabbar l-intenzjoni tiegħu biex 
inaqqas il-kontrolli tiegħu.

Emenda 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex l-applikazzjoni tal-kontrolli tkun 
korretta u effiċjenti u l-verifika tal-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà titwettaq 
b’mod effiċjenti, koerenti u non-
diskriminatorju li jipproteġi l-interess 
finanzjarju tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 111, rigward ir-
regoli dwar il-livell minimu meħtieġ ta' 
kontrolli fil-post għal ġestjoni effettiva,, 
proporzjonata u bbażat fuq ir-riskju, kif 
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ukoll il-kundizzjonijiet li skonthom l-Istati 
Membri għandhom iżidu kontrolli bħal 
dawn, jew jistgħu jnaqqsuhom fejn rati ta’ 
żball jinsabu f’livell aċċettabbli inklużi 
limiti ta’ żmien sa meta l-Kummissjoni 
għandha twieġeb għal indikazzjoni li Stat 
Membru għandu l-intenzjoni li jnaqqas il-
kontrolli fil-post tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 63 tar-Rapporteur iżżomm il-kliem‘mmaniġġjar u ta' kontrolli applikati jaħdmu kif 
suppost’ li jistgħu jwasslu għal bosta rekwiżiti addizzjonali li jistgħu jipperikolaw l-
opportunitá ta’ tnaqqis tal-għadd ta’ kontrolli. Barra minn hekk, għandu jkun hemm limitu ta’ 
żmien sa meta l-Kummissjoni għandha twieġeb għall-fatt li Stat Membru għandu l-intenzjoni 
li jnaqqas l-għadd ta' kontrolli. Madankollu, din l-emenda għandha tiġi konformi mal-metodu 
għall-implimentazzjoni magħżul mir-Rapporteur u difiż mill-Parlament Ewropew (jiġifieri: 
għandha titressaq għal atti delegati).

Emenda 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ 
verifiki fuq il-post meħtieġa għal 
immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif ukoll 
il-kundizzjonijiet li bihom l-Istati Membri 
jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, jew 
jistgħu jnaqqsuhom fejn is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u kontroll jiffunzjonaw tajjeb 
u r-rati ta’ żball ikunu f’livell aċċettabbli;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 63 tar-Rapporteur iżżomm il-kliem‘mmaniġġjar u ta' kontrolli applikati jaħdmu kif 
suppost’ li jistgħu jwasslu għal bosta rekwiżiti addizzjonali li jistgħu jipperikolaw l-
opportunitá ta’ tnaqqis tal-għadd ta’ kontrolli. Barra minn hekk, għandu jkun hemm limitu ta’ 
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żmien sa meta l-Kummissjoni għandha twieġeb għall-fatt li Stat Membru għandu l-intenzjoni 
li jnaqqas l-għadd ta' kontrolli. Madankollu, din l-emenda għandha tiġi konformi mal-metodu 
għall-implimentazzjoni magħżul mir-Rapporteur u difiż mill-Parlament Ewropew (jiġifieri: 
għandha titressaq għal atti delegati).

Emenda 435
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jekk l-impatt finanzjarju tal-iżbalji 
(rata ta’ żball) ikkalkulat waqt il-kontrolli 
fil-post spontanji kien inqas minn 2% 
f’kull sena tas-sentejn preċedenti, l-Istati 
Membri jistgħu jnaqqsu l-għadd ta’ 
kontrolli fil-post b’massimu ta’ 50%.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni rigward rati ta’ kontrolli iktar baxxi/għoljin xejn 
m’huma ċari. L-att bażiku għandu jispeċifika wkoll meta r-rata ta’ kontroll għandha tiżdied 
jew titnaqqas.

Emenda 436
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jekk l-impatt finanzjarju tal-iżbalji 
(rata ta’ żball) ikkalkulat waqt il-kontrolli 
fil-post spontanji kien iktar minn 5% 
f’kull sena tas-sentejn preċedenti, l-Istati 
Membri għandhom inaqqsu l-għadd ta’ 
kontrolli fil-post b’massimu ta’ 50%.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni rigward rati ta’ kontrolli iktar baxxi/għoljin xejn 
m’huma ċari. L-att bażiku għandu jispeċifika wkoll meta r-rata ta’ kontroll għandha tiżdied 
jew titnaqqas.

Emenda 437
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) jekk l-impatt finanzjarju tal-iżbalji 
(rata ta’ żball) ikkalkulat waqt il-kontrolli 
fil-post spontanji kien inqas minn 1% 
f’kull sena tas-sentejn preċedenti, l-Istati 
Membri kkonċernati jistgħu jnaqqsu l-
għadd ta’ kontrolli fil-post b’25% tar-rata 
normali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni rigward rati ta’ kontrolli iktar baxxi/għoljin xejn 
m’huma ċari. L-att bażiku għandu jispeċifika wkoll meta r-rata ta’ kontroll għandha tiżdied 
jew titnaqqas.

Emenda 438
Alfreds Rubiks

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jinstab li benefiċjarju ma jkunx 
konformi mal-kriterji ta’ eliġibbiltà jew 
mal-impenji relatati mal-kundizzjonijiet 
għall-għoti tal-għajnuna kif imsemmi fil-
leġiżlazzjoni agrikola settorjali, l-għajnuna 

1. Fejn jinstab li benefiċjarju ma jkunx 
konformi mal-kriterji ta’ eliġibbiltà jew 
mal-impenji relatati mal-kundizzjonijiet 
għall-għoti tal-għajnuna kif imsemmi fil-
leġiżlazzjoni agrikola settorjali, l-għajnuna 
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għandha tiġi rtirata kollha jew parzjalment għandha tiġi rtirata kollha u pagamenti 
għall-parti li ma tikkonformaw għandha 
titnaqqas għas-sentejn ta’ wara.

Or. lv

Emenda 439
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tipprovdi hekk il-liġi tal-Unjoni, l-
Istati Membri jistgħu wkoll jimponu 
penali permezz ta' riduzzjonijiet jew 
esklużjonijiet tal-pagament jew ta’ parti 
mill-pagament mogħti jew li jkollu 
jingħata li fir-rigward tiegħu l-kriterji ta’ 
eliġibbiltà jew l-impenji jkunu tħarsu.

imħassar

Or. en

Emenda 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn tipprovdi hekk il-liġi tal-Unjoni, l-
Istati Membri jistgħu wkoll jimponu penali 
permezz ta' riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
tal-pagament jew ta’ parti mill-pagament 
mogħti jew li jkollu jingħata li fir-rigward 
tiegħu l-kriterji ta’ eliġibbiltà jew l-impenji 
jkunu tħarsu.

Fejn tipprovdi hekk il-liġi tal-Unjoni, fejn 
ikun rilevanti, soġġett għal iktar dettalji 
stabbiliti fl-atti ta’ implimentazzjoni, l-
Istati Membri jistgħu wkoll jimponu penali 
permezz ta' riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
tal-pagament jew ta’ parti mill-pagament 
mogħti jew li jkollu jingħata li fir-rigward 
tiegħu l-kriterji ta’ eliġibbiltà jew l-impenji 
jkunu tħarsu.

Or. en
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Emenda 441
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont is-severità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas ta’ 
konformita misjub u jista’ jisfa wkoll 
eskluż totalment minn skema waħda jew 
minn diversi skemi ta’ għajnuna jew miżuri 
ta’ appoġġ għal sena kalendarja waħda jew 
aktar.

Fir-rigward tas-severità, id-daqs, it-tul u r-
riokkorrenza tan-nuqqas ta’ konformita 
misjub, is-sanzjonijiet amministrattivi 
imposti jistgħu jwasslu għal esklużjoni 
totali minn skema waħda jew minn diversi 
skemi ta’ għajnuna jew miżuri ta’ appoġġ 
għal sena kalendarja waħda jew aktar.

Or. de

Emenda 442
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont is-severità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas ta’ 
konformita misjub u jista’ jisfa wkoll 
eskluż totalment minn skema waħda jew 
minn diversi skemi ta’ għajnuna jew miżuri 
ta’ appoġġ għal sena kalendarja waħda jew 
aktar.

L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont is-severità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas ta’ 
konformita misjub u jista’ jisfa wkoll 
eskluż totalment minn skema waħda jew 
minn diversi skemi ta’ għajnuna jew miżuri 
ta’ appoġġ għal sena kalendarja waħda jew 
aktar. Meta jiġi evalwat ir-riskju għall-
fondi pubbliċi b’mod proporzjonat u jiġi 
kkalkulat it-tnaqqsi ta’ għajnuna 
minħabba li applikant ikun qed jikser it-
termini ta’ ftehiim għall-għoti ta’ dik l-
għajnuna, l-awtoritajiet responsabbli 
għandhom jiżguraw li r-rata ta’ tnaqqis 
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tirrifletti l-ispejjeż reali għas-soċjetà 
ġġenerati mill-ksur, billi jitqies l-Artikolu 
60. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-evalwazzjoni tad-daqs tat-tnaqqis ta’ għajnuna għall-ksur tal-kundizzjonalità (kontra s-
sanzjonijiet applikati għall-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà), is-severità (serja/mhux serja), id-
daqs (tal-effetti), u t-tul (ta’ żmien biex tirkupra s-sistema/ biex il-ksur ma jkomplix joħloq 
riskju ambjentali/għas-saħħa pubblika) huma diġà użati biex jiġu ġġudikati r-rati ta’ tnaqqis 
iżda fuq xi okkażjonijiet dawn ir-rati mhumiex realistiċi. Jitlob li l-proporzjonalità tkun tfisser 
li jekk l-ispejjeż għas-soċjetà huma għoljin, it-tnaqqis għandu jkun għoli wkoll.

Emenda 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont is-severità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas ta’ 
konformita misjub u jista’ jisfa wkoll 
eskluż totalment minn skema waħda jew 
minn diversi skemi ta’ għajnuna jew miżuri 
ta’ appoġġ għal sena kalendarja waħda jew 
aktar.

L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat proporzjonalment 
għas-severità u n-natura tal-ksur misjub, 
skont is-severità, id-daqs, it-tul u r-
riokkorrenza tan-nuqqas ta’ konformita 
misjub u jista’ jisfa wkoll eskluż totalment 
minn skema waħda jew minn diversi skemi 
ta’ għajnuna jew miżuri ta’ appoġġ għal 
sena kalendarja waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘severità’ tidher iktar xierqa mill-kelma ‘daqs’ hawnhekk għal raġunijiet ta’ 
konsistenza mal-kliem użat fir-Regolament.

Emenda 444
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi valutata s-severità tan-non-
konformità, l-awtoritajiet responsabbli 
mill-applikazzjoni tat-tnaqqis għandhom 
iqisu li, minħabba n-natura tal-
avvenimenti ta’ tniġġis jew il-kriżijiet tas-
saħħa pubblika, b'xi tipi ta' non-
konformità, il-qasam inizjali fejn jinsab 
il-ksur jista’ jkun żgħir iżda l-
konsegwenzi jistgħu jkopru qasam ħafna 
ikbar jew idum bosta snin.

Or. en

Emenda 445
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1 u mill-penali 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
rkuprati bis-sħiħ.

(3) L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1 u mill-penali 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
rkuprati bis-sħiħ, mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 56(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-irkupru ta’ ammonti żgħar ħafna jirrappreżenta piż amministrattiv sinifikanti. Ammonti 
iktar baxxi minn ċertu livell minimu għandhom għalhekk ma jinġabrux, sabiex ir-relazzjoni 
bejn l-ispejjeż u l-benefiċċju jinżamm.

Emenda 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward
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Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1a u mill-penali 
amministrattivi msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jingħataw b’mod proporzjonali 
mas-severità u n-natura tal-ksur misjub, 
skont is-severità, id-daqs, it-tul ta' żmien u 
r-riokkorrenza tan-nuqqas ta' konformità 
misjub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘severità’ tidher iktar xierqa mill-kelma ‘daqs’ hawnhekk għal raġunijiet ta’ 
konsistenza mal-kliem użat fir-Regolament.

Emenda 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-irtirar u t-tnaqqis li jirriżulta min-
non-konformità mal-obbligi msemmija fil-
Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) Nru DP/2012 u m’għandux jaqbeż l-
ammont tal-pagament imsemmi f'dak il-
Kapitolu.
L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi f’dan il-paragrafu għandhom 
ikunu disponibbli bħala għajnuna mill-
Unjoni taħt il-programm ta’ żvilupp rurali 
ffinanzjat mill-FAEŻR kif inhu speċifikat 
fir-Regolament (EU) Nru [...] [RDR] u 
għandu jingħata lil bdiewa jew gruppi ta’ 
bdiewa li jieħdu miżuri li jkattru l-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en
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Emenda 448
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 65a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 65a
Irtirar u tnaqqis fir-rigward tal-pagamenti 
għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-

klima u l-ambjent
Minkejja l-Artikolu 65, is-somma tal-
irtirar u t-tnaqqis applikata bi qbil mal-
Artikolu bħala riżultat ta' nuqqas ta' 
konformità mal-obbligi msemmija fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
... (Pagamenti Diretti) tista’ taqbeż l-
ammont tal-pagament imsemmi f'dak il-
Kapitolu.

Or. en

Emenda 449
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 65a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 65a
Irtirar u tnaqqis fir-rigward tal-pagamenti 
għal pagamenti agrikoli għall-prattiki 
agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u l-
ambjent.
Minkejja l-Artikolu 65, is-somma tal-
irtirar u t-tnaqqis applikata bi qbil mal-
Artikolu bħala riżultat ta' nuqqas ta' 
konformità mal-obbligi msemmija fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
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XXX (DP) m’għandhiex taqbeż l-ammont 
ta’ pagament imsemmi f’dak il-kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sanzjonijiet għan-non-konformità mal-miżuri ta’ ekoloġizzazzjoni għandhom ikunu limitat 
għall-ħlas ta’ ekoloġizzazzjoni propju li jingħata lill-bidwi.

Emenda 450
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) il-proċeduri u l-kriterji tekniċi relatati 
mal-miżuri u l-penali imsemmija fil-
paragrafu 1 fejn jinstab nuqqas ta’ 
konformità ma’ kwalunkwe obbligu li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rilevanti;

Or. de

Emenda 451
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċeduri u l-kriterji tekniċi relatati 
mal-miżuri u l-penali imsemmija fil-
paragrafu 1 fejn jinstab nuqqas ta’ 
konformità ma’ kwalunkwe obbligu li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rilevanti;

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din m’hijiex deċiżjoni purament teknika.

Emenda 452
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Titolu V – Kapitolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu 1a
“Sistema ta' kontroll u penali 
amministrattivi relatati mal-
ekoloġizzazzjoni”

Or. en

Emenda 453
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 67a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67a
“Kontrolli relatati mal-ekoloġizzazzjoni”
1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
użu, fejn xieraq, tas-sistema integrata 
stipulata fil-Kapitolu II tat-Titolu V u, 
b'mod partikulari, tal-elementi msemmija 
fl-Artikolu 69(1), punti (a), (b), (d), (e) u 
(f).
2. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati fil-kapitolu II tat-Titolu III 
f’DPxxx. Skont il-miżuri tal-
ekoloġizzazzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jwettqu kontrolli 
amministrattivi meta jkun jidher li dawn 
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dawn huma effettivi.
3. Għall-fini ta’ verifiki fuq il-post l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu pjan ta’ teħid 
ta’ kampjuni ta’ azjendi agrikoli u/jew ta’ 
benefiċjarj, li jistgħu ikunu l-istess bħall-
kampjun għal kontrolli fuq il-post 
meħtieġ fl-Artikolu 75.
4. Il-kontrolli fil-post għandhom jitwettqu 
b’mod li jivverifika l-konformità mal-
miżuri rilevanti kollha ta' ekoloġizzazzjoni 
tal-azjenda.
5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar it-twettiq tal-kontrolli 
għall-verifika tal-konformità mal-obbligi 
msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu III 
f’DPxxx.

Or. en

Emenda 454
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 67b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67b
“Applikazzjoni tal-penali amministrattivi 
rigward l-ekoloġizzazzjoni”
1. Fejn jinsab li benefiċjarju ma jkunx 
konformi mal-obbligi stabbiliti fil-
Kapitolu II tat-Titolu III f’DPxxx, l-
għajnuna korrispondenti għandha tiġi 
rtirata bi sħiħ jew parti minnha.
2. L-ammont tat-tnaqqis ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont il-gravità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas 
ta’ konformita misjub.

Or. en
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Emenda 455
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 67c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67c
“Setgħat delegati”
1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati dwar l-istabbiliment ta' bażi 
armonizzata għall-kalkolu tal-pieni 
amministrattivi msemmijin fl-Artikolu 
67b, b'kont meħud tat-tnaqqis minħabba 
d-dixxiplina finanzjarja u l-kalkolu u l-
applikazzjoni tal-pieni msemmijin fl-
Artikoli 67b.

Or. en

Emenda 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
xieraq ta’ teknoloġija meta jistabbilixxu s-
‘sistema integrata’ tagħhom.

Or. en

Emenda 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
użu xieraq ta’ teknoloġija meta 
jistabbilixxu s-‘sistema integrata’ 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 78 tar-Rapporteur hija preskrittiva wisq u tista’ twassal għal piż żejjed. Il-kelma 
‘xieraq’ hija aħjar mill-kelma ‘massimu’ f’dan il-kuntest.

Emenda 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) sistema unika għar-reġistrazzjoni tal-
identità ta’ kull benefiċjarju tal-għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) li jissottometti 
applikazzjoni għal għajnuna jew talba għal 
pagament.

(f) sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta’ kull benefiċjarju tal-għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) li jissottometti 
applikazzjoni għal għajnuna jew talba għal 
pagament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi għandhom jiffukaw fuq l-eżitu iktar milli l-proċeduri amministrattivi speċifikati, biex 
b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw is-sistemi skont il-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda 459
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) sistema unika għar-reġistrazzjoni tal-
identità ta’ kull benefiċjarju tal-għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) li jissottometti 
applikazzjoni għal għajnuna jew talba għal 
pagament.

(f) sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta’ kull benefiċjarju tal-għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) li jissottometti 
applikazzjoni għal għajnuna jew talba għal 
pagament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jamministraw is-sistema kif iridu huma, l-aqwa li 
taħdem.

Emenda 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn japplika, is-sistema integrata 
għandha tinkorpora sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' 
annimali stabbilita skont ir-Regolamenti 
(KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill u r-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 21/200443.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplikazzjonijiet tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 21/2004, dan 
m’għandux ikun parti mill-amministrazzjoni integrati u s-sistema ta’ kontroll.

Emenda 461
Julie Girling, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-database għandha b’mod partikolari 
tippermetti konsultazzjoni permezz tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, tad-
dejta relatata mas-snin kalendarji u/jew ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, li tibda minn l-
2000. Għandha tippermetti wkoll 
konsultazzjoni diretta u immedjata tad-
dejta relatata ma’ mill-anqas il-ħames snin 
kalendarji konsekuttivi preċedenti.

Din id-database għandha b’mod partikolari 
tippermetti konsultazzjoni permezz tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, tad-
dejta relatata mas-snin kalendarji u/jew ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, li tibda minn l-
2010. Dan ma japplikax għal dawk l-Istati 
Membri li għandhom valur ta’ unità ta’ 
drittijiet għal pagamenti kkalkulat skont l-
Artikolu 22(1) tar-regolament (UE) Nru 
xxx/xxx [DP]. Għall-Istati Membri kollha, 
id-database għandha tippermetti wkoll 
konsultazzjoni diretta u immedjata tad-
data relatata ma' mill-anqas l-erba’ snin 
kalendarji konsekuttivi preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sena minn meta għandha tinżamm id-data għal konsultazzjoni għandha tiġi aġġornata mill-
2000 għall-2010. B’mod simili, żieda fl-għadd ta’ snin li d-data għandha tinżamm għal 
konsultazzjoni diretta u immedjata żżid l-ispejjeż għal aġenziji ta’ pagament u mhijiex 
ġustifikata. Għalhekk dan għandu jibqa’ 4 snin.

Emenda 462
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-database għandha b’mod partikolari 
tippermetti konsultazzjoni permezz tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, tad-
dejta relatata mas-snin kalendarji u/jew ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, li tibda minn l-
2000. Għandha tippermetti wkoll 
konsultazzjoni diretta u immedjata tad-
dejta relatata ma’ mill-anqas il-ħames snin 
kalendarji konsekuttivi preċedenti.

Din id-database għandha b’mod partikolari 
tippermetti konsultazzjoni permezz tal-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru, tad-
dejta relatata mas-snin kalendarji u/jew ta’ 
kummerċjalizzazzjoni, li tibda minn l-
2000. Madankollu, l-Istati Membri li 
aderixxu mal-UE fl-2004 jistgħu jiżguraw 
konsultazzjoni tad-data biss mill-2004.
Għandha tippermetti wkoll konsultazzjoni 
diretta u immedjata tad-dejta relatata ma’ 
mill-anqas il-ħames snin kalendarji 
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konsekuttivi preċedenti.

Or. lt

Emenda 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
databases deċentralizzati bil-kundizzjoni li 
dawn, u l-proċeduri amministrattivi għal 
reġistrazzjoni ta’ dejta u aċċess għaliha, 
ikunu mfasslin b’mod omeġenju mat-
territorju kollu tal-Istat Membru u jkunu 
kompatibbli ma’ xulxin biex jippermettu 
kontroverifiki.

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
databases deċentralizzati bil-kundizzjoni li 
dawn, u l-proċeduri amministrattivi għal 
reġistrazzjoni ta’ dejta u aċċess għaliha, 
ikunu mfasslin mat-territorju kollu tal-Istat 
Membru u b’tali mod li jippermettu 
kontroverifiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hi simplifikazzjoni li tiffoka fuq l-eżitu iktar milli l-proċeduri amministrattivi speċifikati, 
biex b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw is-sistemi skont il-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
databases deċentralizzati bil-kundizzjoni li 
dawn, u l-proċeduri amministrattivi għal 
reġistrazzjoni ta’ dejta u aċċess għaliha, 
ikunu mfasslin b’mod omeġenju mat-
territorju kollu tal-Istat Membru u jkunu 
kompatibbli ma’ xulxin biex jippermettu 
kontroverifiki.

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
databases deċentralizzati bil-kundizzjoni li 
dawn, u l-proċeduri amministrattivi għal 
reġistrazzjoni ta’ dejta u aċċess għaliha, 
ikunu mfasslin mat-territorju kollu tal-Istat 
Membru b’tali mod li jippermettu 
kontroverifiki.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi simplifikazzjoni li tiffoka fuq l-eżitu iktar milli l-proċeduri amministrattivi 
speċifikati, biex b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw is-sistemi skont il-ħtiġijiet 
tagħhom.

Emenda 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:5000.

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:10,000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni attwali tal-mapep diġà hija għolja ħafna, il-bidla proposta għal 1:5000 se tfisser 
xogħol sustanzjal ta’ mmappjar mill-ġdid u twassal għal disturb għall-bdiewa.

Emenda 466
George Lyon, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
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jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:5000.

jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:10000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ preċiżjoni miksub bl-iskala attwali ta’ 1:10000 hu suffiċjenti u mhijiex meħtieġa 
iktar preċiżjoni. Bidla fl-iskala ta’ 1:5000 għalhekk twassal għal spejjeż amministrattivi 
żejda.

Emenda 467
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:5000.

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:1000.

Or. lt

Emenda 468
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta’ sistemi 
ta’ informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta’ 
1:5000.

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għal pakketti 
agrikoli għandha tiġi stabbilita abbażi ta’ 
mapep jew dokumenti ta’ reġistri ta’ artijiet 
jew referenzi kartografiċi oħra. Għandhom 
jintużaw tekniki kompjuterizzati ta' sistemi 
ta' informazzjoni ġeografika, inklużi 
ortoimmaġni, bi standard omoġenju li 
jiggrantixxu eżattezza mill-anqas 
ekwivalenti għall-kartografija fi skala ta' 
1:5000, filwaqt li jitqies il-marġni ta’ 
delineazzjoni tal-limiti ta’ mhux iktar 
minn 1.5 metru..

Or. en

Emenda 469
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jinkludux dawk il-pakketti agrikoli 
b’karatteristiċi tal-pajsaġġ jew strixxi 
marġinali fis-sistema ta’ identifikazzjoni 
għall-pakketti agrikoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jnaqqas l-ispejjeż amministrattivi b’mod sinifikanti.

Emenda 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa. dettalji li jippermettu l-identifikazzjoni 
tal-pakketti agrikoli kollha tal-azjenda, id-
daqs tagħhom espress f'ettari sa punt 
deċimali, il-post tagħhom u, fejn japplika, 
l-użu tagħhom u jekk il-pakkett agrikolu 
huwiex saqwi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni attwali tikkawża piż amministrattiv assoċjat mal-kejl u l-immappjar tal-pakkett.
Il-livell ta’ preċiżjoni ta’ 0.01 ettaru jfisser li żoni mhux eliġibbli iktar minn 100 m2 
għandhom jitneħħew mill-pakkett. L-irtirar ta’ żoni żgħar jirrizulta fi frammentazzjoni ta’ 
pakketti agrikoli. Dawn iż-żoni tipikament jikkostitwixxu siġar, buxis jew impediment u ta’ 
spiss ikollhom valuri ambjentali. Barra minn hekk, ir-riċerkaturi jqisu li hu impossibbli jiġu 
stabbiliti dawn il-linji daqshekk fini.

Emenda 471
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pakketti agrikoli kollha tal-azjenda, 
kif ukoll iż-żona mhux agrikola imsemmija 
fl-Artikolu 68(2) li għaliha tintalab 
għajnuna;

(a) il-pakketti agrikoli kollha tal-azjenda, 
kif ukoll iż-żona mhux agrikola imsemmija 
fl-Artikolu 68(2) li għaliha tintalab 
għajnuna, madankollu, il-pakketti agrikoli 
b’karatteristiċi tal-pajsaġġ jew strixxi 
marġinali m'għandhomx jiġu ddikkjarati;
madankollu, il-benefiċjarju għandu, 
jindika fl-applikazzjoni tiegħu li huwa 
jkollu dawn il-pakketti agrikoli għad-
dispożizzjoni tiegħu u għandu, meta 
jintalab mill-awtoritajiet kompetenti, 
jindika l-post fejn ikunu jinsabu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta fit-tnaqqis fil-piż għall-bdiewa u l-aġenziji ta' pagament, partikolarment 
minħabba l-kumplessità ta' amministrazzjoni tas-sistema ta' pagamenti l-ġdida.

Emenda 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) bidwi m'għandux bżonn jiddikjara l-
pakketti agrikoli tiegħu b'karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew strixxi marġinali. 
Madankollu, dak il-bidwi għandu, jindika 
fl-applikazzjoni tiegħu li huwa jkollu 
pakketti agrikoli għad-dispożizzjoni tiegħu 
u għandu, meta jintalab mill-awtoritajiet 
kompetenti, jindika l-post fejn ikunu 
jinsabu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu l-għan li jnaqqas il-piż għall-bdiewa u l-aġenziji ta' pagament, partikolarment 
minħabba l-kumplessità ta' pagamenti tal-ekoloġizzazzjoni.

Emenda 473
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-benefiċjarju msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jkun organizzazzjoni 
mingħajr skop ta’ qligħ irreġistrata 
legalment li l-għan kostituzzjonali legali 
primarju jkun biex tiġi protetta u ġestita 
b’mod attiv l-art u/jew l-ambjent storiku 
għall-konservazzjoni u l-benefiċċju 
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pubbliku, Stat Membru jista’ jagħżel li 
jirrikonoxxi lill-azjendi tagħhom jew 
grupp ta’ azjendi tagħhom bħala negozji 
individwali u separati għall-finijiet ta’ dan 
l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerta tipi ta’ organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ iġestixxu diversi azjendi agrikoli bl-
għan li jiżguraw approċċ ta’ biedja iktar sostenibbli u favur l-ambjent.  Hu għalhekk ideali li 
l-Istati Membri jitħallew jittrattaw lill-azjendi multipli ta’ dan it-tip ta’ organizzazzjoni bħala 
negozji individwali u separati f’dak li għandu x’jaqsam mal-preżentazzjoni ta’ 
applikazzjonijiet għal għajnuna u klejms ta’ pagament sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti 
amministrattivi kumplessi u jitnaqqsu l-ispejjeż mhux proporzjonati assoċjali għall-
benefiċjarju u l-aġenziji ta’ pagament nazzjonali.

Emenda 474
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
applikazzjoni għal għajnuna jew klejm ta’ 
pagamant li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti 
fil-paragrafu 1 għandhom jibqgħu validi 
għal għadd ta’ snin, partikolarment jekk 
il-proporzjon ta’ unitajiet individwali taż-
żona agrikola jkunu parti minn azjenda 
ta’ benefiċjarju jew ta’ żoni oħra li 
tingħata l-għajnuna għalihom skont ir-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx [DP] jew 
ir-Regolament (UE) Nru xxx/xxx [RD] 
ma jinbidilx tul il-validità ta’ 
applikazzjoni. Il-benefiċjarji kkonċernati 
għandhom l-obbligu li jirrappurtaw 
kwalunkwe tibdil għall-informazzjoni li 
jippreżentaw preċedentement u jipprovdu 
konferma annwali fil-forma ta' 
dikjarazzjoni ta' parteċipazzjoni.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li s-sistema li permezz tagħha l-bdiewa japplikaw għal pagamenti tiġi 
simplifikata. Biex isir dan, jeħtieġ li tkun possibbli għall-Istati Membri biex jieħdu 
deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet għal bosta snin f’darba. Dan għandu japplika b’mod 
partikolari għall-bdiewa li jużaw metodi tradizzjonali jew ippjanati minn qabel għall-
produzzjoni agrikola.

Emenda 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
applikazzjoni għal għajuna jew talba għal 
pagament li tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafu 1 għandha tibqa' valida 
għall-perjodu sħiħ tal-impenn li jittieħed, 
sakemm dawk il-benefiċjarji kkonċernati 
jkunu taħt l-obbligu li jirrapurtaw kull 
sena kwalunkwe bidla fl-informazzjoni li 
kienu ssottomettew inizjalment.

Or. it

Emenda 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
applikazzjoni għal għajuna jew talba għal 
pagament li tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafu 1 għandha tibqa' valida għal 
numru ta' snin sakemm dawk il-
benefiċjarji kkonċernati jkunu taħt l-
obbligu li jirrapurtaw kwalunkwe bidla fl-
informazzjoni li kienu ssottomettew 
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inizjalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, ladarba tintbagħat applikazzjoni għal ftehim ta’ skema agro-ambjentali u tiġi 
approvata sal-15 ta’ Mejju, m’hemmx bżonn li d-detenturi tal-ftehim iressqu klejm għall-ħlas 
fiżiku għas-snin sussegwenti kollha tal-ftehim, u għalhekk u ta’ benefiċċju li din id-
dispożizzjoni tinżamm.

Emenda 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
applikazzjoni għal għajuna jew talba għal 
pagament li tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafu 1 għandha tibqa' valida għal 
numru ta' snin sakemm dawk il-
benefiċjarji kkonċernati jkunu taħt l-
obbligu li jirrapurtaw kwalunkwe bidla fl-
informazzjoni li kienu ssottomettew 
inizjalment. L-applikazzjoni multiannwali 
għandha madankollu tiddependi fuq il-
konferma annwali mill-benefiċjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti tal-aħħar nett tal-Emenda 79 tar-Rapporteur hija ta’ natura implimentattiva.

Emenda 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Applikazzjoni għal għajuna jew talba 
għal pagament għal primjums agro-
ambjentali li tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafu 1 għandha tibqa' valida 
għall-perjodu sħiħ tal-impenn li jittieħed, 
sakemm dawk il-benefiċjarji kkonċernati 
jkunu taħt l-obbligu li jirrapurtaw kull 
sena kwalunkwe bidla fl-informazzjoni li 
kienu ssottomettew inizjalment.

Or. it

Emenda 479
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stat Membru jista’ jiddeċiedi li juża l-
informazzjoni mill-applikazzjonijiet li 
jaslu għal raġunijiet ta’ tbassir ta’ 
produzzjoni agrikola.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membru jiġu faċilitati biex jużaw id-data mill-applikazzjonijiet biex ibassru l-
produzzjoni agrikola, dawn jistgħu jkunu iktar kapaċi jieħdu azzjoni meta jseħħu kriżijiet fis-
swieq agrikoli.

Emenda 480
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minkejja l-paragrafu 1, fil-każ ta’ 
pagamenti diretti u żona multiannwali u 
miżuri ta’ żvilupp rurali relatati mal-
annimali, Stat Membru jista’ jiddeċiedi li 
ma jressaqx applikazzjonijiet ta’ 
pagament annwali, sakemm jintroduċi 
proċeduri alternattivi effettivi għall-
implimentazzjoni tal-kontrolli 
amministrattivi proposti u ma jkun hemm 
l-ebda tibdil meta mqabbel mal-
applikazzjoni ta’ pagament oriġinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi jitneħħew l-applikazzjonijiet ta’ pagament annwali, il-piż fuq l-applikanti jista’ jitnaqqas 
b'mod sinifikanti. Din l-iskema hi bbażata fuq ir-regoli eżistenti stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-
Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 rigward l-implimentazzjoni 
ta’ proċeduri ta’ kontroll kif ukoll kundizzjonalità fir-rigward ta’ miżuri ta’ appoġġ għal 
żvilupp rurali.

Emenda 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema unika għar-reġistrazzjoni tal-
identità ta’ kull benefiċjarju ta’ għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) għandha 
tiggarantixxi li l-applikazzjonijiet kollha 
għal għajnuna u talbiet għal pagamenti 
sottomessi mill-istess benefiċjarju jkunu 
jistgħu jiġu identifikati bħala tali.

Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta' kull benefiċjarju ta' għajnuna msemmija 
fl-Artikolu 68(2) għandha tiggarantixxi li l-
applikazzjonijiet kollha għal għajnuna u 
talbiet għal pagamenti sottomessi mill-
istess benefiċjarju jkunu jistgħu jiġu 
identifikati bħala tali.

Or. en



AM\910034MT.doc 35/189 PE494.482v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Sistemi għandhom jiffukaw fuq l-eżitu iktar milli l-proċeduri amministrattivi speċifikati, biex 
b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw is-sistemi skont il-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda 482
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema unika għar-reġistrazzjoni tal-
identità ta’ kull benefiċjarju ta’ għajnuna 
msemmija fl-Artikolu 68(2) għandha 
tiggarantixxi li l-applikazzjonijiet kollha 
għal għajnuna u talbiet għal pagamenti 
sottomessi mill-istess benefiċjarju jkunu 
jistgħu jiġu identifikati bħala tali.

Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta' kull benefiċjarju ta' għajnuna msemmija 
fl-Artikolu 68(2) għandha tiggarantixxi li l-
applikazzjonijiet kollha għal għajnuna u 
talbiet għal pagamenti sottomessi mill-
istess benefiċjarju jkunu jistgħu jiġu 
identifikati bħala tali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jamministraw is-sistema kif iridu huma, l-aqwa li 
taħdem.

Emenda 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b’verifiki 

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b'verifiki 
fuq il-post li l-iskop tagħhom għandu jkun 



PE494.482v02-00 36/189 AM\910034MT.doc

MT

fuq il-post. li jimmoniterjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-iskemi ta’ għajnuna u 
l-livell ta' riskju inerenti u li n-numru 
tagħhom għandu jkun aġġustat fid-dawl 
tar-riskji inerenti u tal-kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiċċara l-ħtieġa għal u l-għan ta’ kontrolli fil-post spontanji.

Emenda 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b’verifiki 
fuq il-post.

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b'verifiki 
fuq il-post li l-iskop tagħhom għandu jkun 
li jimmoniterjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-iskemi ta’ għajnuna u 
l-livell ta' riskju inerenti u li n-numru 
tagħhom għandu jkun aġġustat fid-dawl 
tar-riskji inerenti u tal-kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi kjarifika għall-emenda 80 tar-Rapporteur.

Emenda 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità responsabbli biex tikkoordina l-
kontrolli u verifiki kif previst f'dan il-
Kapitolu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ħalliet barra l-parti relatata man-nomina ta’ awtorità respnsabbli mill-
koordinazzjoni tal-kontrolli. Hu kruċjali li din il-parti tinżam, speċjalment għal dawk il-pajjiżi 
fejn jeħtieġ li jiġu kkoordinati għadd ta’ aġenziji ta’ pagament.

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

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità responsabbli biex tikkoordina l-
kontrolli u verifiki kif previst f'dan il-
Kapitolu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li din il-parti tinżamm għal dawk l-Istati Membri b’korpi reġjonali, peress li jeħtieġ li 
jikkoordinaw bosta aġenziji ta’ pagament fi ħdan l-istess territorju.

Emenda 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini ta’ verifiki fuq il-post l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu pjan ta’ teħid 
ta’ kampjuni ta’ azjendi agrikoli u/jew ta’ 
benefiċjarji.

2. Għall-fini ta’ verifiki fuq il-post l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu pjan ta’ teħid 
ta’ kampjuni ta’ azjendi agrikoli u/jew ta’ 
benefiċjarji li jkun fihom parti spontanja 
sabiex tinkiseb ir-rata ta’ żball 
rappreżentattiva u parti bbażata fuq ir-
riskju li tiffaċilita fokus primarju fuq il-
klejms b’riskju għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi korrezzjoni neċessarja għall-emenda 81 tar-Rapporteur.

Emenda 488
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
telerilevament u tekniki tas-Sistema 
Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita 
(GNSS) bħala mezzi biex jagħmlu verifiki 
fuq il-post fuq pakketti agrikoli.

3. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
telerilevament, fotogrammettrija, metodi 
ta’ stħarriġ ġeodetiċi u tekniki tas-Sistema 
Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita 
(GNSS) bħala mezzi biex jagħmlu verifiki 
fuq il-post fuq pakketti agrikoli.

Or. en

Emenda 489
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jużaw 3. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
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telerilevament u tekniki tas-Sistema 
Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita 
(GNSS) bħala mezzi biex jagħmlu verifiki 
fuq il-post fuq pakketti agrikoli.

telerilevament, fotogrammettrija, metodi 
ta’ stħarriġ ġeodetiċi u tekniki tas-Sistema 
Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita 
(GNSS) bħala mezzi biex jagħmlu verifiki 
fuq il-post fuq pakketti agrikoli.

Or. en

Emenda 490
Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk il-miżuri ta’ ekoloġizzazzjoni 
jkunu jistgħu jiġu kkontrollati biss 
permezz ta’ kontrolli fil-post klassiċi, ir-
rata ta' kontroll għandha tkun limitat 
għal 1%.

Or. en

Emenda 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Tolleranza ta’ kejl għandha tiġi 
definita għall-kejl taż-żona permezz ta' 
marġni ta’ [1.25] m applikat għall-
perimetru tal-pakkett agrikolu 
indipendetement mill-proċedura ta’ kejl.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu kruċjali li dan ir-Regolament iqis li l-proċeduri ta’ kejl kollha jkollhom l-istess livell ta’ 
tolleranza. It-tolleranza teknika għal verifiki fil-post attwalment hija żgħira wisq. L-istess 
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livelli ta’ tolleranza, independtement mill-proċedura ta’ kejl, jgħinu biex jissimplifikaw il-
proċeduri u jgħinu għall-kisba ta’ riżultati li huma iktar konsistenti ma’ xulxin.

Emenda 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Jekk il-miżuri ta’ ekoloġizzazzjoni 
jkunu jistgħu jiġu kkontrollati biss 
permezz ta’ kontrolli fil-post klassiċi, ir-
rata ta' kontroll għandha tkun 1%.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ kontroll ta’ kontrolli ta’ miżuri ta’ ekoloġizzazzjoni għandha tiġi limitata għal 1% 
peress li tinsab fil-kontrolli ta’ kundizzjonalità.

Emenda 493
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti skont l-iskemi ta’ għajnuna u 
miżuri msemmija fl-Artikolu 68(2) 
għandhom isiru fil-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ 
Diċembru u t-30 ta’ Ġunju tas-sena 
kalendarja ta' wara. Il-pagamenti 
għandhom isiru f’sa żewġ pagamenti 
akkont f’dak il-perjodu.

Il-pagamenti skont l-iskemi ta' għajnuna u 
miżuri msemmija fl-Artikolu 68(2) 
għandhom isiru fil-perjodu ta' bejn is-16 ta' 
Ottubru u l-15 ta' Ottubru tas-sena 
kalendarja ta' wara. Il-pagamenti 
għandhom isiru f’sa żewġ pagamenti 
akkont f’dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 494
Hynek Fajmon
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Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pagamenti skont l-iskemi ta’ għajnuna u 
miżuri msemmija fl-Artikolu 68(2) 
għandhom isiru fil-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ 
Diċembru u t-30 ta’ Ġunju tas-sena 
kalendarja ta' wara. Il-pagamenti 
għandhom isiru f’sa żewġ pagamenti 
akkont f’dak il-perjodu.

Il-pagamenti skont l-iskemi ta' għajnuna u 
miżuri msemmija fl-Artikolu 68(2) 
għandhom isiru fil-perjodu ta' bejn is-16 
ta' Ottubru u l-15 ta' Ottubru tas-sena 
kalendarja ta' wara. Il-pagamenti 
għandhom isiru f’sa żewġ pagamenti 
akkont f’dak il-perjodu.

Or. en

Emenda 495
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu bil-quddiem sa 50 % fir-rigward 
ta' pagamenti diretti u 75 % għall-appoġġ 
mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel l-1 ta’ 
Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ Ottubru.

imħassar

Or. en

Emenda 496
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jħallsu bil-quddiem sa 50 % fir-rigward 
ta' pagamenti diretti u 75 % għall-appoġġ 

imħassar



PE494.482v02-00 42/189 AM\910034MT.doc

MT

mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel l-1 ta’ 
Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ Ottubru.

Or. en

Emenda 497
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jħallsu 
bil-quddiem sa 50 % fir-rigward ta' 
pagamenti diretti u 75 % għall-appoġġ 
mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel l-1 ta’ 
Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ Ottubru.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jħallsu 
bil-quddiem sa 50 % fir-rigward ta' 
pagamenti diretti u 75 % għall-appoġġ 
mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel l-1 ta’ 
Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ Ottubru, 
jew il-15 ta’ Settembru għall-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru ...[RDR].

Or. fr

Emenda 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jħallsu 
bil-quddiem sa 50 % fir-rigward ta' 
pagamenti diretti u 75 % għall-appoġġ 
mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel l-1 ta’ 
Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ Ottubru.

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jħallsu 
bil-quddiem sa 50 % fir-rigward ta' 
pagamenti diretti u massimu ta’ 75 % 
għall-appoġġ mogħti fl-ambitu tal-iżvilupp 
rurali kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) qabel 
l-1 ta’ Diċembru u mhux qabel is-16 ta’ 
Ottubru.

Or. es
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Emenda 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta’ atti 
delegati skont l-Artikolu 111, tawtorizza 
lill-Istati Membri biex iżidu il-persentaġġi 
msemmija fis-subparagrafu 2 għal 80% 
f’kundizzjonijiet ta’ eċċezzjoni u li jkunu 
ġustifikati kif xieraq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ żieda fil-persentaġġ ta’ pagamenti bil-quddiem jeħtieġ li tiġi inkluża 
hawnhekk.  Din hi pprovduta diġà fl-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Emenda 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni tas-
subparagrafu preċedenti, il-Kummissjoni 
tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tawtorizza lill-Istati 
Membri biex iżidu l-persentaġġ ta’ 
pagamenti bil-quddiem għal 80% 
f'reġjuni fejn, minħabba kondizzjonijiet 
eċċezzjonali, il-bdiewa jiffaċċjaw 
diffikultajiet finanzjarji severi. L-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ żieda fil-persentaġġ ta’ pagamenti bil-quddiem jeħtieġ li tiġi inkluża 
hawnhekk.  Din hi pprovduta diġà fl-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

Emenda 501
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx isiru qabel ma l-verifika ta’ 
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, li għandha 
ssir mill-Istati Membri skont l-Artikolu 75, 
tkun ġiet iffinalizzata

2. Il-pagamenti f’applikazzjoni individwali 
msemmija fil-paragrafu 1 m'għandhomx 
isiru qabel ma l-verifika ta' kundizzjonijiet 
ta' eliġibbiltà, li għandha ssir mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 75, tkun ġiet 
iffinalizzata fir-rigward ta’ dik l-
applikazzjoni.

Or. en

Emenda 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx isiru qabel ma l-verifika ta’
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, li għandha 
ssir mill-Istati Membri skont l-
Artikolu 75, tkun ġiet iffinalizzata

2. Il-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx isiru qabel ma l-Istati 
Membri jivverifikaw, bi qbil mal-Artikolu 
75, li l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għal 
applikazzjonijiet li għandhom jitħallsu 
pagamenti bil-quddiem għalihom, ikunu 
ġew ssodisfati.

Or. es
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Emenda 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pagamenti msemmija fil-paragrafu 1 
m’għandhomx isiru qabel ma l-verifika ta’
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, li għandha 
ssir mill-Istati Membri skont l-Artikolu 75, 
tkun ġiet iffinalizzata

2. Il-pagamenti fi ħlas individwali 
m'għandhomx isiru qabel ma l-verifika ta'
kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, li għandha 
ssir mill-Istati Membri skont l-Artikolu 75, 
tkun ġiet iffinalizzata fir-rigward ta’ dak 
il-pagament.

Or. en

Emenda 504
Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, 
b'kunsiderazzjoni ta-riskju ta' pagament 
iktar milli suppost, li jħallsu sa 50 % fir-
rigward tal-pagament imsemmi fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
... (Pagamenti Diretti) pagamenti diretti u 
75 % għall-appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp 
rurali kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara 
l-finalizzazzjoni tal-verifiki 
amministrattivi previsti fl-Artikolu 61(1). 
Il-perċentwal tal-ħlas għandu jkun l-istess 
għall-benefiċjarji kollha tal-miżura jew 
tas-sensiela ta’ operazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 505
George Lyon

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, 
b'kunsiderazzjoni ta-riskju ta' pagament 
iktar milli suppost, li jħallsu sa 75 % 
għall-appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp rurali 
kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara l-
finalizzazzjoni tal-verifiki amministrattivi 
previsti fl-Artikolu 61(1). Il-perċentwal 
tal-ħlas għandu jkun l-istess għall-
benefiċjarji kollha tal-miżura jew tas-
sensiela ta’ operazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment, pagamenti bil-quddiem jistgħu jitħallsu ladarba l-kontrolli amministrattivi kollha 
jkunu ġew finalizzati għall-miżuri ta’ żvilupp rurali. Din is-sitwazzjoni m’għandhiex tinbidel.
Madankollu, l-istess għandu japplika għall-komponent ta’ ‘ekoloġizzazzjoni’ taħt il-Pilastru I 
peress li dan jirridkju li jiġu wisq kumplessi l-kontrolli tas-sistema għll-Pilastru I (regoli ta’ 
pagamenti bil-quddiem ikunu differenti mill-iskema ta’ pagament bażiku u l-pagament ta’ 
‘ekoloġizzazzjoni’).

Emenda 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, 
b'kunsiderazzjoni ta-riskju ta' pagament 
iktar milli suppost, li jħallsu sa 50 % fir-
rigward tal-pagament imsemmi fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
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... (Pagamenti Diretti) pagamenti diretti u 
75 % għall-appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp 
rurali kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara 
l-finalizzazzjoni tal-verifiki 
amministrattivi previsti fl-Artikolu 61(1). 
Il-perċentwal tal-ħlas għandu jkun l-istess 
għall-benefiċjarji kollha tal-miżura jew 
tas-sensiela ta’ operazzjonijiet. Il-
pagamenti diretti m’għandhomx jitħallsu 
qabel is-16 ta’ Ottubru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kundizzjonijiet klimatiċi, il-bdiewa f’pajjiżi tat-tramuntana ta’ spiss ikollhom 
jagħmlu bidliet tal-aħħar minuta għall-pjanijiet tagħhom taż-żrigħ. Dan ifisser li xi drabi l-
kontrolli jistgħu jibdew pjuttost tard, u dawn jistgħu jispiċċaw ukoll pjuttost tard. Il-
pagamenti tard joħolqu diffikultajiet serji għall-benefiċjarji. L-Artikolu 76 jirrestrinġi b’mod 
sinifikanti r-regoli attwali li jirrigwardaw il-pagamenti bil-quddiem taħt l-iżvilupp rurali.

Emenda 507
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, 
b'kunsiderazzjoni ta-riskju ta' pagament 
iktar milli suppost, li jħallsu sa 75 % 
għall-appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp rurali 
kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara l-
finalizzazzjoni tal-verifiki amministrattivi 
previsti fl-Artikolu 61(1). Il-perċentwal 
tal-ħlas għandu jkun l-istess għall-
benefiċjarji kollha tal-miżura jew tas-
sensiela ta’ operazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'deroga mill-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tawtorizza lill-Istati 
Membri, soġġett għas-sitwazzjoni 
baġitarja, li jħallsu bil-quddiem qabel is-
16 ta' Ottubru 50% tal-pagamenti 
f'reġjuni fejn, minħabba kondizzjonijiet 
eċċezzjonali, il-bdiewa jiffaċċjaw 
diffikultajiet finanzjarji severi. L-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

Or. es

Emenda 509
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 76a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76a
Trasparenza

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
disponibbli, b’mod xieraq u fil-ħin, 
informazzjoni dwar dawk li jirċievu l-
fondi mill-iskemi ta’ appoġġ imniżżla fl-
Anness I tar-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx [DP] u appoġġ li jingħata skont 
ir-Regolament xxx/xxx [RD].
Din l-informazzjoni għandha ssir 
disponibbli b’rispett xieraq għar-rekwiżiti 
ta’ kunfidenzjalità u sigurtà. Fejn ikunu 
kkonċernati persuni naturali, il-
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pubblikazzjoni għandha tkun limitata 
għall-isem tal-kuntrattur jew il-
benefiċjarju, il-lokalizzazzjoni tiegħu, l-
ammont li jingħata u l-iskema skont liema 
jingħata. L-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tistabbilixxi kriterji tal-għoti ta’ għotjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk li jħallsu t-taxxa għandhom id-dritt li jkunu jafu kif qed jintefqu l-flus pubbliċi, u 
għalhekk iktar trasparenza tal-PAK hija kruċjali u taġixxi bħala salvagwardja b’saħħitha 
kontra l-ħela, il-frodi u l-abbuż tal-fondi tal-UE.

Emenda 510
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-kwalità 
għad-database kompjuterizzata msemmija 
fl-Artikolu 70;

Or. en

Emenda 511
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u rekwiżiti tal-kwalità 
għas-sistema ta’ identifikazzjoni għal 
pakketti agrikoli msemmija fl-Artikolu 71 
u għall-identifikazzjoni tal-benefiċjarji kif 
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imsemmi fl-Artikolu 74;

Or. en

Emenda 512
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-kwalità 
għas-sistema tal-identifikazzjoni u r-
registrazzjoni ta’ drittijiet għal pagamenti 
msemmija fl-Artikolu 72;

Or. en

Emenda 513
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) regoli dwar l-applikazzjoni għal 
għajnuna u talbiet għal pagamenti 
msemmija fl-Artikolu 73, u l-applikazzjoni 
għal drittijiet għal pagamenti, inkluża l-
aħħar data għal sottomissjoni ta’ 
applikazzjonijiet, ir-rekwiżiti dwar l-
ammont minimu ta’ informazzjoni li 
għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni, 
dispożizzjonijiet għal emendi għal 
applikazzjonijiet għal għajnuna jew għal 
irtirar tagħhom, eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal 
għajnuna u dispożizzjonijiet li jippermettu 
lill-Istati Membri japplikaw proċeduri 
simplifikati jew jikkoreġu żbalji ovvji;
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Or. en

Emenda 514
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt be (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) regoli dwar l-eżekuzzjoni ta’ kontrolli 
għall-verifika tal-konformità ma’ obbligi, 
u l-korrettezza u l-kompletezza tal-
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni 
għal għajnuna;

Or. en

Emenda 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar;

imħassar

Or. de

Emenda 516
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar;

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar; regoli ta’ eliġibbiltà li 
skonthom jiġu kkontrollati l-benefiċjarji 
għandhom ikunu koerenti mas-sodisfar 
tal-isfidi tat-tibdil fil-klima, it-telf tal-
bijofiversità u bidla għal biedja 
sostenibbli, u għalhekk m’għandhomx 
jippenalizzaw il-biejda b’valur ta’ natura 
għoli jew sistemi ta’ agroforestrija 
estensivi, jew jikkawżaw tnaqqis fil-
kwalità ambjentali jew il-bijodiversità. Il-
flessibbiltà għandha tiġi permessa abbażi 
ta’ standards normali tal-Istat Membru 
jew ir-reġjun ikkonċernati u eċċezzjonijiet 
bħal dawn, li jiġu ġġustifikati minn qabel, 
huma previsti fuq bażi agronomika, 
ekoloġika jew ambjentali. 

Or. en

(Regolament fis-seħħ bħalissa: Art.34(2, 3, 4) ta' R.1122/2009 u d-dokumenti attwali ta' 
Gwida tal-Kummissjoni 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza tas-siġar f’sistemi agrikoli tista’ fil-fatt iżżid il-funzjonalità agro-ekoloġika:
sistemi ta’ agroforestrija mfassla sew huma iktar produttivi b’mod sinifikanti mill-
monokulturi. L-Istati Membri għandhom jingħataw ċerta flessibbiltà, bħal fir-regolament u d-
dokumenti ta’ Gwida tal-Kummissjoni fis-seħħ. Din il-flessibbiltà bbażata fuq is-sussidjarjetà 
għandha tinżamm wara r-riforma, biex is-sistemi ta’ produzzjoni b’Valur ta’ Natura Għoli 
jiġu rikonoxxuti kif xieraq bħala art eliġibbli, li jipprovdu oġġetti pubbliċi lis-soċjetà.

Emenda 517
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar;

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna;

Or. de

Emenda 518
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar;

(b) dispożizzjonijiet meħtieġa għal 
definizzjoni armonizzata tal-bażi għal 
kalkolu ta’ għajnuna;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet essenzjali b’kontenut politikament rilevanti ma jistgħux jiġu regolati fil-
kuntest ta’ atti delegati, u għandhom jiġu stabbiliti fl-att bażiku. It-tneħħija ta’ dawn iż-żoni 
żgħar ħafna li ta’ spiss ikunu numerużi toħloq piż amministrattiv kbir mhux proporzjonat.
Soluzzjoni inqas burokratika għandha għalhekk tinsab fil-futur. Barra minn hekk, il-
karatteristiċi tal-pajsaġġ għandhom impatt pożititiv fuq in-natura u l-konservazzjoni tal-
ħamrija fertili.

Emenda 519
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) regoli dwar l-eżekuzzjoni ta’ kontrolli 
għall-verifika tal-konformità ma’ obbligi, 
u l-korrettezza u l-kompletezza tal-
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni 
għal għajnuna;

Or. de

Emenda 520
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat 
trattament armonizzat u proporzjonat ta’ 
irregolaritajiet intenzjonati, sitwazzjonijiet 
ta’ żbalji żgħar, kumulu ta’ riduzzjonijiet u 
applikazzjoni simultanja ta’ riduzzjonijiet
differenti;

(b) dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat 
trattament armonizzat u proporzjonat ta’ 
irregolaritajiet serji, sitwazzjonijiet ta’ 
żbalji żgħar, kumulu ta’ riduzzjonijiet u 
applikazzjoni simultanja ta’ riduzzjonijiet 
differenti;

Or. lt

Emenda 521
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-kwalità 
għad-database kompjuterizzata msemmija 
fl-Artikolu 70;

imħassar

Or. en
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Emenda 522
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u rekwiżiti tal-kwalità 
għas-sistema ta’ identifikazzjoni għal 
pakketti agrikoli msemmija fl-Artikolu 71 
u għall-identifikazzjoni tal-benefiċjarji kif 
imsemmi fl-Artikolu 74;

imħassar

Or. en

Emenda 523
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-karatteristiċi bażiċi, id-
definizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-kwalità 
għas-sistema tal-identifikazzjoni u r-
registrazzjoni ta’ drittijiet għal pagamenti 
msemmija fl-Artikolu 72;

imħassar

Or. en

Emenda 524
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli dwar l-applikazzjoni għal 
għajnuna u talbiet għal pagamenti 
msemmija fl-Artikolu 73, u l-applikazzjoni 

imħassar
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għal drittijiet għal pagamenti, inkluża l-
aħħar data għal sottomissjoni ta’ 
applikazzjonijiet, ir-rekwiżiti dwar l-
ammont minimu ta’ informazzjoni li 
għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni, 
dispożizzjonijiet għal emendi għal 
applikazzjonijiet għal għajnuna jew għal 
irtirar tagħhom, eżenzjoni mir-rekwiżit ta’ 
sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal 
għajnuna u dispożizzjonijiet li jippermettu 
lill-Istati Membri japplikaw proċeduri 
simplifikati jew jikkoreġu żbalji ovvji;

Or. en

Emenda 525
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) regoli dwar l-eżekuzzjoni ta’ kontrolli 
għall-verifika tal-konformità ma’ obbligi, 
u l-korrettezza u l-kompletezza tal-
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni 
għal għajnuna;

imħassar

Or. de

Emenda 526
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) regoli dwar l-eżekuzzjoni ta’ kontrolli 
għall-verifika tal-konformità ma’ obbligi, 
u l-korrettezza u l-kompletezza tal-
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni 
għal għajnuna;

imħassar
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Or. en

Emenda 527
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) definizzjonijiet tekniċi meħtieġa għall-
fini tal-implimentazzjoni uniformi ta’ dan 
il-Kapitolu;

imħassar

Or. en

Emenda 528
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 529
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa wkoll li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
dwar ir-regoli għat-twettiq tal-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 80 fir-rigward tal-
għażla ta' intrapriżi, ir-rata u l-kalendarju 
tal-iskrutinju;
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Or. de

Emenda 530
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fejn ikun 
meħtieġ, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni tadotta d-
dispożizzjonijiet li jkollhom l-għan li 
tinkiseb applikazzjoni uniformi ta’ dan ir-
Regolament fl-Unjoni, partikolarment fir-
rigward ta’ dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha, fejn ikun 
meħtieġ, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni tadotta d-
dispożizzjonijiet li jkollhom l-għan li 
tinkiseb applikazzjoni uniformi ta' dan il-
Kapitolu fl-Unjoni, partikolarment fir-
rigward ta' dan li ġej:

Or. en

Emenda 531
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twettiq tal-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 80 fir-rigward tal-għażla ta’ 
impriżi, ir-rata u l-kalendarju tal-
iskrutinju;

imħassar

Or. de

Emenda 532
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 89
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89 imħassar
Verifiki oħra marbuta ma' miżuri tas-suq
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jiżguraw li l-prodotti 
msemmija fl-Anness I għar-Regolament 
(UE) xxx/xxx [sCMO] li ma jkollhomx 
tikketta konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dak ir-Regolament ma jitqegħdux fis-suq, 
jew li jiġu rtirati minnu.
2. Mingħajr preġudizzju għal ebda 
dispożizzjoni speċifika li tista’ tiġi adottata 
mill-Kummissjoni, importazzjonijiet għall-
Unjoni tal-prodotti speċifikati fil-
paragrafu 1(a) u (b) tal-Artikolu 129 tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx [sCMO] 
għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli 
biex jiġi ddeterminat jekk il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dak l-Artikolu jkunux qed jitħarsu.
3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
verifiki, imsejsa fuq analiżi tar-riskji, biex 
jivverifikaw jekk il-prodotti msemmija fl-
Anness I għar-Regolament (UE) xxx/xxx 
[sCMO] humiex konformi mar-regoli 
stipulati fit-Taqsima I tal-Kapitolu I tat-
Titolu II tal-Parti II tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u għandhom 
japplikaw penali amministrattivi kif 
xieraq.
4. Sabiex jitħarsu l-fondi tal-UE u l-
identità, provenjenza u l-kwalità tal-inbid 
tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 li jikkonċerna:
(a) l-istabbiliment ta' bank tad-dejta tad-
dejta isotopika li tgħin fis-sejba ta' frodi li 
għandu jinbena abbażi ta' kampjuni 
miġbura mill-Istati Membri u l-
istabbiliment ta' regoli dwar il-banek tad-
dejta proprji tal-Istati Membri;
(b) regoli dwar il-korpi ta' kontroll u l-
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assistenza reċiproka bejniethom;
(c) regoli dwar l-użu komuni tas-sejbiet 
tal-Istati Membri;
(d) regoli dwar l-applikazzjoni tal-penali 
f'każ ta' ċirkostanzi eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 533
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 fir-rigward ta’ dan li ġej:
a) l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri għall-
prevenzjoni tal-użu illegali ta’ 
denominazzjonijiet protetti ta’ oriġini u 
ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti;
b) kontrolli u verifika li għandhom isiru 
mill-Istati Membri, inkluż ittestjar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet inkwistjoni mhumiex sempliċement deċiżjonijiet tekniċi.

Emenda 534
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-azzjonijiet li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri għall-
prevenzjoni tal-użu illegali ta’ 
denominazzjonijiet protetti ta’ oriġini u 
ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti;

imħassar

Or. de

Emenda 535
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kontrolli u verifika li għandhom isiru 
mill-Istati Membri, inkluż ittestjar.

imħassar

Or. de

Emenda 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta benefiċjarju msemmi fl-
Artikolu 92 ma jkunx konformi, fl-azjenda, 
mar-regoli dwar il-kundizzjonalità kif 
stabbilit fl-Artikolu 93 għandha tiġi 
applikata penali lil dak il-benefiċjarju.

1. Meta benefiċjarju msemmi fl-
Artikolu 92 ma jkunx konformi, fl-azjenda, 
mar-regoli dwar il-kundizzjonalità kif 
stabbilit fl-Artikolu 93 għandha tiġi 
applikata penali finanzjarja lil dak il-
benefiċjarju.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika applikabbli għad-dokument kollu.
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Emenda 537
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-nuqqas ta’ konformità jkun relatat 
mal-attività agrikola tal-benefiċjarju; kif 
ukoll

(b) in-nuqqas ta’ konformità jkun relatat 
mal-attività agrikola tal-benefiċjarju; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-elementi m'humiex kumulattivi; għalhekk, it-test oriġinali għandu jiġi emendat.

Emenda 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 97, in-
non-konformità minħabba falliment 
tekniku tas-sistemi għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni ta’ annimali 
m’għandhiex titqies bħala riżultat ta’ ‘att 
jew omissjoni direttament attribwibbli lill-
benefiċjarju konċernat’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun ċara daqs il-kristall fir-Regolament li fallimenti tekniċi tal-qarrejja meta 
jimplimentaw ir-regoli dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali m’għandhomx 
jitqiesu bħala r-responsabbiltà tal-bidwi.
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Emenda 539
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għal żoni ta’ foresti din il-
penali m’għandhiex tapplika sakemm ma 
tintalab ebda għajnuna għaż-żoni 
konċernati skont l-Artikoli 22(1)(a), 31 u 
35 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

Madankollu, għal żoni ta’ foresti din il-
penali m’għandhiex tapplika sakemm ma 
tintalab ebda għajnuna għaż-żoni 
konċernati skont l-Artikoli 22(1)(a), 31 u 
35 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD]. 
Barra minn hekk, din il-penali 
m’għandhiex tapplika meta n-non-
konformità tirriżulta minn falliment 
tekniku tas-sistemi ta’ identifikazzjoni u 
reġistrazzjoni tal-annimali.

Or. en

Emenda 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għal żoni ta’ foresti din il-
penali m’għandhiex tapplika sakemm ma 
tintalab ebda għajnuna għaż-żoni 
konċernati skont l-Artikoli 22(1)(a), 31 u 
35 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[RD].

Madankollu, għal żoni ta’ foresti din il-
penali m’għandhiex tapplika.

Or. de

Emenda 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' twissija li biha l-benefiċjarji 
jistgħu jirremedjaw irregularità qabel ma 
tiġi imposta kwalunkwe penalità 
amministrattiva. Meta Stat Membru 
jiddeċiedi li juża din l-alternattiva, l-
awtorità kompetenti għandha tibgħat ittra 
inizjali ta’ twissija lill-benefiċjarju, li 
tavżah bis-sejba u l-obbligu li jieħu 
azzjoni ta’ rimedju. L-awtorità kompetenti 
għandha tieħu wkoll, fis-sena ta’ wara, l-
azzjonijiet meħtieġa biex tivverifika li l-
benefiċjarju jkun rrimedja s-sejbiet ta’ 
non-konformità kkonċernati.
Sistema ta’ twissija bħal din għandha 
tkun applikabbli biss f’każijiet tal-ewwel 
non-konformità li mhumiex meqjusa 
bħala ‘severi’ u li d-‘daqs’ tagħhom hu 
strettament limitat għall-farm tal-
benefiċjarju responabbli min-non-
konformità, skont il-kriterji definiti fl-
Artikolu 99a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tipprovdi kjarifika għall-emenda 86 tar-Rapporteur. Sistema bħal din tipprovdi 
aċċettazzjoni aħjar tas-sistema tal-kundizzjonalità mill-bdiewa.

Emenda 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta’ twissija fil-każ ta’ non-
konformità. Il-benefiċjarji jirċievu 
twissija sabiex jaġġustaw l-irregolarità, 
f’ċertu perjodu ta’ żmien qabel ma 



AM\910034MT.doc 65/189 PE494.482v02-00

MT

tingħata l-penali. Irregolaritajiet severi 
xorta waħda jiġu sanzjonati 
immedjatament.

Or. en

Emenda 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-fini ta’ dan it-Titolu 'azjenda' 
tfisser l-unitajiet u ż-żoni kollha tal-
produzzjoni mmaniġġjati mill-
benefiċjarju msemmi fl-Artikolu 92 li 
jkunu jinsabu fit-territorju tal-istess Stat 
Membru.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tkun konsistenti mar-Regolament tal-Pagamenti Diretti, fejn m'hemmx referenzi 
għall-unitajiet ta’ produzzjoni.

Emenda 544
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta benefiċjarju msemmi fl-Artikolu 
92 ikun organizzazzjoni mingħajr skop ta’ 
qligħ irreġistrata legalment li l-għan 
kostituzzjonali legali primarju jkun biex 
tiġi protetta u ġestita b’mod attiv l-art 
u/jew l-ambjent storiku għall-
konservazzjoni u l-benefiċċju pubbliku, 
Stat Membru jista’ jagħżel li jirrikonoxxi 
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lill-azjendi tagħhom jew grupp ta’ azjendi 
tagħhom bħala negozji individwali u 
separati għall-finijiet ta’ dan it-Titolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerta tipi ta’ organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ iġestixxu diversi azjendi agrikoli bl-
għan li jiżguraw approċċ ta’ biedja iktar sostenibbli u favur l-ambjent. Hu għalhekk ideali li 
l-Istati Membri jitħallew jittrattaw lill-azjendi multipli ta’ dan it-tip ta’ organizzazzjoni bħala 
negozji individwali u separati f’dak li għandu x’jaqsam mal-konformità ta’ monitoraġġ sabiex 
jiġu simplifikati r-rekwiżiti amministrattivi u jiġu evitati spejjeż mhux proporzjonati għall-
benefiċjarju u l-aġenziji ta’ pagament nazzjonali.

Emenda 545
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums 
annwali skont l-Artikoi 22(1)a u (b), 29 sa 
32, 34 u 35 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[RD].

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u l-pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Emenda 546
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont l-Artikoi 22(1)a u (b), 29 sa 32, 34 u 
35 tar-Regolament (UE)
Nru xxx/xxx[RD].

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-Artikoli 
44 u 45 tar-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx[RD].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonalità għandha tkun applikabbli għall-bdiewa kollha li jirċievu l-flus mill-PAK, 
indipendentement minn jekk il-flus jiġu mill-Pilastru 1 jew 2. Ma hemm l-ebda raġuni reali 
għaliex il-kundizzjonalità għandha tkun applikabbli għal pagamenti tal-agrikultura, l-ambjent 
u l-klima (Artikolu 29) jew il-pagamenti tal-benessri tal-annimali (Artikolu 34) iżda mhux 
għal pagamenti oħrajn bħall-iżvilupp tal-farms u n-negozju (Artikolu 20) jew investimenti 
f'beni fiżiċi (Artikolu 18).

Emenda 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE)
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont l-Artikoi 22(1)a u (b), 29 sa 32, 34 u 
35 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx[DP] u l-primjums annwali skont l-
Artikoi 22(1)a, 29 u 30, 31 safejn ikun 
hemm rabta maż-żoni agrikoli, 32 u 34 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

Or. de
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Emenda 548
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont l-Artikoi 22(1)a u (b), 29 sa 32, 34 u 
35 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx[DP] u l-primjums annwali skont l-
Artikoi 22(1)b, 29 u 30, 31 safejn ikun 
hemm rabta maż-żoni agrikoli, 32 u 34 
tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonalità għandha tiffoka fuq l-oqsma tal-qalba tal-agrikultura u l-ispejjeż 
għandhom ikunu proporzjonati mal-benefiċċji. Hu għalhekk li ż-żoni forestali għandhom jiġu 
esklużi hawnhekk.

Emenda 549
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont l-Artikoi 22(1)a u (b), 29 sa 32, 34 u 
35 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx[RD].

L-Artikolu 91 għandu japplika għal 
benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti 
skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], pagamenti skont l-
Artikoli 44 u 45 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[sCMO] u l-primjums annwali 
skont l-Artikoli 18, 22(1)a u (b), 29 sa 32, 
34 u 35 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[RD].

Or. en
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Emenda 550
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

imħassar

Or. en

((Ara l-emenda fuq l-Art.61(2) HZR dwar il-biedja organika u l-fatturi ta’ riskju ambjentali))

Ġustifikazzjoni

Il-farms kollha għandhom ikunu obbligati li jirrispettaw il-kundizzjonalità; eż. ir-rekwiżiti ta’ 
ġestjoni statutorji ta’ kundizzjonalità huma bbażati fuq il-liġi applikabbli tal-UE applikabbli 
għal kulħadd, mingħajr eċċezzjoni. L-aġenziji ta’ pagament jistgħu jagħżlu li jattribwixxu 
farms żgħar b’livell iktar baxx ta’ riskju għall-fatturi ta’ riskju xieraw, minħabba ż-żona ta’ 
superfiċje iżgħar tagħhom. Fil-fatt, il-bdiewa żgħar tqiesu b’regoli inqas stretti għal miżuri 
ta’ ekoloġizzazzjoni minħabba l-limiti bbażati fuq iż-żona għar-rotazzjoni/diversifikazzjoni.

Emenda 551
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

imħassar
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Or. en

Emenda 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. de

Emenda 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bdiewa żgħar m’għandhomx jiġu eżentati mill-kundizzjonalità kemm għal raġunijiet ta’ 
kompetittività kif ukoll ta’ konsistenza.
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Emenda 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Emenda 555
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonalità għandha tapplika għall-bdiewa żgħar, peress li hu importanti li l-bdiewa 
kollha li jirċievu fondi tal-UE, ikun li jkun id-daqs tal-azjendi tagħhom, jaderixxu mal-
istandards ambjentali minimi.

Emenda 556
Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. de

Emenda 557
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jaħdmu fuq 
żona ta' superfiċje ta’ mhux iktar minn 10 
ettari jew li jirċievu għajnuna skont l-
Artikolu 29(9) tar-Regolament (UE) Nru 
RD/xxx.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Iġġib it-test konformi mal-bidla proposta fit-Titolu V tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx [DP].
Minħabba li l-iskema tal-bdiewa żgħar se tkun fuq bażi volontarja, u li d-definizzjoni ta’ 
bdiewa żgħar tista’ tvarja minn Stat Membru għal ieħor, jeħtieġ li jiġi stabbilit kriterju 
objettiv biex jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-esklużjoni mill-ambitu tal-Artikolu 91 tar-
Regolament.

Emenda 558
Esther de Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m'għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont ir-Regolament
(UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Emenda 559
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], ħlief fil-każijiet ta’ ksur 
rikonoxxut ta’ leġiżlazzjoni ambjentali 
nazzjonali u għall-benefiċjarji li jirċievu 
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Or. en

Emenda 560
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m'għandux 
japplika għal benefiċjarji li jirċievu l-
għajnuna skont l-Artikolu 29(9) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx u għall-
benefiċjarji li jipparteċipaw fl-iskema għal 
bdiewa żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP]
sakemm l-Istat Membru jiddisponi mod 
ieħor.

Or. en

Emenda 561
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

Madankollu, l-Artikolu 91 m'għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx ħlief 
jekk l-Istat Membru jiddisponi mod ieħor.

Or. en

Emenda 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 
japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2a,
l-Artikolu 91 m'għandux japplika għal 
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fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 
jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 
tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx.

benefiċjarji li jipparteċipaw fl-iskema għal 
bdiewa żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP] u 
għall-benefiċjarji li jirċievu għajnuna skont 
l-Artikolu 29(9) tar-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx.

Or. en

Emenda 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom, madankollu, 
jiżguraw li l-benefiċjarji li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], li jiksru b’mod gravi l-
obbligi tagħhom taħt il-leġiżlazzjoni 
settorjali marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom wara kontrolli nazzjonali jitilfu 
d-dritt tagħhom ta’ parteċipazzjoni fl-
iskema ta’ bdiewa żgħar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bdiewa żgħar għandhom jibqgħu eżentati minn kontrolli ta’ kundizzjonalità u sanzjonijiet, 
madankollu, biex jiġi evitat li din l-eżenzjoni twassal għal abbużi, għandha tkun ċara li jibqgħ 
taħt l-obbligu li jirrispettaw lir-rekwiżiti ta' ġestjoni statutorji kif inhuma implimentat skont il-
liġi nazzjonali. Jekk jinsab ksur gravi tal-obbligi tagħhom taħt leġiżlazzjoni settorjali marbuta 
mal-attività agrikola tagħhom, għandhom jiġu sanzjonati.

Emenda 564
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti msemmija fl-Anness II b’rabta mar-
rekwiżiti statutorji ta’ mmaniġġjar 
għandhom japplikaw kif fis-seħħ u, f’każ 
ta’ Direttivi, kif implimentati mill-Istati 
Membri.

imħassar

Or. en

Emenda 565
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti msemmija fl-Anness II b’rabta mar-
rekwiżiti statutorji ta’ mmaniġġjar 
għandhom japplikaw kif fis-seħħ u, f’każ 
ta’ Direttivi, kif implimentati mill-Istati 
Membri.

L-atti msemmija fl-Anness II b'rabta mar-
rekwiżiti statutorji ta' mmaniġġjar 
għandhom japplikaw kif fis-seħħ u, f'każ 
ta' Direttivi, kif implimentati mill-Istati 
Membri, wara proposti leġiżlattivi 
mingħand il-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-obbligi introdotti huma proporzjonati, applikabbli direttament lill-
bdiewa u kontrollati regolarment, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati konferiti lill-
Kummissjoni għandhom ikunu sostitwiti b’obbligu biex jiġi rieżaminat ir-Regolament.

Emenda 566
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, sett 
ta’ rekwiżiti komuni għall-kundizzjoni 
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agrikola u ambjentali tajba (KAAT) 
imniżżel fl-Anness II għandu jiġi definit.

Or. en

Emenda 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dawn il-paragrafi m’għandhomx jiġu inklużi sakemm id-direttivi qafas dwar l-ilma u l-
pestiċidi jkunu ġew applikati mill-Istati Membri kollha u jekk ikunu possibbli jiġu identifikati 
liema eżatt huma l-obbligi li huma applikabbli direttament għall-bdiewa. Ladarba dawn id-
direttivi jkunu fis-seħħ, ikun possibbli li jiġi emendat l-Anness II u jiġu inklużi r-rekwiżiti 
rilevanti.

Emenda 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa.
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

imħassar

Or. de

Emenda 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 

imħassar
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żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li tiġi inkluża d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma bħala rekwiżit ta’ 
kundizzjonalità peress li l-objettivi ta’ din id-direttiva huma stabbiliti f’termini tal-istatus tal-
ilma, mhux f’termini ta' miżuri li l-bdiewa (jew oħrajn) huma meħtieġa li jieħdu. Ma jkunx 
soltu jekk problema b’din id-direttiva f’ilma tkun attribwita għal bidwi wieħed.

Emenda 570
Ivari Padar

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

imħassar

Or. et

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tintrabat ma’ din il-leġiżlazzjoni peress li, 
kif inhu miktub, ir-referenza li ssir għal din id-direttiva tirrestrinġi l-libertà tal-Istati Membri 
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biex jaġixxu fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-miżuri agro-ambjentali taħt it-tieni pilastru kif 
ukoll tostakola l-applikazzjoni tal-miżuri pprovduti fid-direttiva. Meta ġew ifformulati l-
miżuri, ir-rekwiżiti kollha li ma jistgħux jiġu kkumpensati għandhom ikunu ċari. L-
applikazzjoni tad-direttiva laħqet stadji differenti fl-Istati Membri, fejn il-bdiewa jitqiegħdu 
f’pożizzjonijiet mhux ugwali f’diversi pajjiżi.

Emenda 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ kundizzjonalità għandha tiġi simplifikata b’inqas rekwiżiti li jkunu iktar 
immirati. Għalhekk ma tagħmilx sens li tiġi estiża iktar is-sistema billi tiġi inkluża d-direttiva 
qafas dwar l-ilma.

Emenda 572
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 573
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-

imħassar
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Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

Or. en

Emenda 574
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-Anness II 
ladarba din id-Direttiva tiġi implimentata 
mill-Istati Membri kollha u jkunu ġew 
identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu 
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12 -il xahar 
li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Id-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 
se titqies bħala parti mill-Anness II mill-
2014.

Or. en

(Art.11 Dir. 2000/60/KE)

Ġustifikazzjoni

It-tniġġis tal-ilma jrid jitħallas minn min iħallas it-taxxa/but il-pubbliku, b’impatt kbir fuq 
setturi oħra bħall-forniment ta’ ilma, is-saħħa pubblika/tal-annimali, is-sajd, it-turiżmu, eċċ. 
L-istatus quo fuq livell baġitarju mhuwiex effiċjenti. L-iskadenza biex l-Istati Membri jagħmlu 
l-programmi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma operattiva fil-livell tal-farm hija 
22.12.2012(Art.11 Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE), u għalhekk m'hemmx bżonn ta’ 
atti delegati, peress li r-rekwiżit fil-livell tal-Istati Membri diġà jkun jeżisti bid-dħul fis-seħħ 
tal-PAK il-ġdida wara r-riforma.
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Emenda 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-Anness II
ladarba din id-Direttiva tiġi implimentata 
mill-Istati Membri kollha u jkunu ġew 
identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu 
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12 -il xahar 
li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Id-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
għandha titqies bħala parti mill-Anness II
mill-2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għandha tiddaħħal fil-kundizzjonalità sal-2014, u fl-istess ħin 
tad-dħul fis-seħħ tal-PAK. L-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma m’għandhiex 
tiddependi mill-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-Istati Membri kollha għax dan iwassal 
għal dewmien.

Emenda 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 

Id-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 
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tal-ilma se titqies bħala parti mill-Anness II 
ladarba din id-Direttiva tiġi implimentata 
mill-Istati Membri kollha u jkunu ġew 
identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu 
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12 -il xahar 
li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

se titqies bħala parti mill-Anness II mill-
2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-ilmijiet tal-Ewropa bħalissa mhumiex fl-istatus ekoloġiku tajjeb li qed 
jintalab mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-agrikultura hija fost il-pressjonijiet l-iktar 
sinifikanti li jipperikolaw l-ilma ħelu; għalhekk din id-Direttiva għandha tiġi inkluża fl-
istandards tal-Kundizzjonalità. L-iskadenza biex l-Istati Membri jagħmlu l-programmi ta’ din 
id-Direttiva operattivi hija  Diċembru 2012 (Art. 11 tad-Dir. 2000/60/KE). Għalhekk, 
mhumiex meħtieġa atti delegati, peress li r-rekwiżit diġà jkun jeżisti bid-dħul fis-seħħ tal-PAK 
il-ġdida.

Emenda 577
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-Anness II 
ladarba din id-Direttiva tiġi implimentata 
mill-Istati Membri kollha u jkunu ġew 
identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu 
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12 -il xahar 

Id-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
għandha titqies bħala parti mill-Anness II
mill-2014.
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li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Or. en

Emenda 578
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-Anness II 
ladarba din id-Direttiva tiġi implimentata 
mill-Istati Membri kollha u jkunu ġew 
identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12 -il xahar 
li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva.

Id-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 tista’ titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu
dawn l-elementi, il-Kummissjoni għanda
tippreżenta proposta leġiżlattiva biex jiġu 
rieżaminati r-regoli ta’ kundizzjonalità 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2018.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-obbligi introdotti huma proporzjonati, applikabbli direttament lill-
bdiewa u kontrollati regolarment, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati konferiti lill-
Kummissjoni għandhom ikunu sostitwiti b’obbligu biex jiġi rieżaminat ir-Regolament sa data 
konformi mal-fażijiet ta’ implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi kkonċernati.

Emenda 579
Michel Dantin
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Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva.

Il-Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2000/60/KE.

Or. fr

Emenda 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 

imħassar
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żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dawn il-paragrafi m’għandhomx jiġu inklużi sakemm id-direttivi qafas dwar l-ilma u l-
pestiċidi jkunu ġew applikati mill-Istati Membri kollha u jekk ikunu possibbli jiġu identifikati 
liema eżatt huma l-obbligi li huma applikabbli direttament għall-bdiewa. Ladarba dawn id-
direttivi jkunu fis-seħħ, ikun possibbli li jiġi emendat l-Anness II u jiġu inklużi r-rekwiżiti 
rilevanti.

Emenda 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa.
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

imħassar

Or. de
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Emenda 582
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ kundizzjonalità għandha tiġi simplifikata b’inqas rekwiżiti li jkunu iktar 
immirati. Għalhekk ma tagħmilx sens li tiġi estiża iktar is-sistema billi tiġi inkluża d-direttiva 
dwar il-pestiċidi.

Emenda 583
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

imħassar

Or. en

Emenda 584
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 

imħassar
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żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. en

Emenda 585
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati mal-
ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.

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 għandha titqies bħala parti 
mill-Anness II mill-2014, inklużi l-obbligi 
relatati mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi 
ta’ ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu sostenibbli tad-direttiva dwar il-pestiċidi 2009/128/KE hija diġà liġi tal-UE. Skont dik 
il-liġi, l-Istati Membri kellhom jippreżentaw il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom sal-14 
ta’ Diċembru 2012, jiġifieri jkun għad fadal ħin għad-dħul fis-seħħ tal-PAK wara r-riforma 
fl-2014; l-atti delegate mhumiex meħtieġa. 2009/128/KE tista’ tgħin fit-tnaqqis tad-
dipendenza fuq inputs esterni, non-rinnovabbli u għaljin bi spejjeż esternalizzati sinifikanti ta’ 
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tossiċità għas-saħħa pubblika (speċjalment għas-saħħa tal-bdiewa) u l-ambjent.

Emenda 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

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 għandha titqies bħala parti 
mill-Anness II mill-2014.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu sostenibbli tad-direttiva dwar il-pestiċidi għandha tiddaħħal fil-kundizzjonalità sal-
2014, u fl-istess ħin tad-dħul fis-seħħ tal-PAK. L-implimentazzjoni tal-użu sostenibbli tad-
direttiva dwar il-pestiċidi m’għandhiex tiddependi mill-implimentazzjoni tad-Direttiva mill-
Istati Membri kollha għax dan iwassal għal dewmien.

Emenda 587
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu
dawk l-elementi, il-Kummissjoni għanda
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 għall-fini li jiġi 
emendati l-Anness II fi żmien 12-il xahar 
li jibda mill-mument li l-aħħar Stat 
Membru jkun innotifika lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva,
inklużi l-obbligi relatati mal-ġestjoni 
integrata ta’ organiżmi ta’ ħsara.

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 tista’ titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi direttament 
applikabbli għall-bdiewa. Sabiex jitqiesu
dawn l-elementi, il-Kummissjoni għanda
tippreżenta proposta leġiżlattiva biex jiġu 
rieżaminati r-regoli ta’ kundizzjonalità 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-obbligi introdotti huma proporzjonati, applikabbli direttament lill-
bdiewa u kontrollati regolarment, is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati konferiti lill-
Kummissjoni għandhom ikunu sostitwiti b’obbligu biex jiġi rieżaminat ir-Regolament sa data 
konformi mal-fażijiet ta’ implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi kkonċernati.

Emenda 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-organiżmi ta' ħsaraċidi se titqies bħala 
parti mill-Anness II ladarba din id-
Direttiva tiġi implimentata mill-Istati 

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-organiżmi ta' ħsaraċidi se titqies bħala 
parti mill-Anness II sa mill-2014.
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Membri kollha u jkunu ġew identifikati l-
obbligi direttament applikabbli għall-
bdiewa. Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, 
il-Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Użu Sostenibbli tal-Organiżmi ta' ħsaraċidi 2009/128/KE tgħin biex 
titnaqqas in-nefqa esternalizzata għat-tossiċità għas-saħħa pubblika u l-ambjent u 
tikkontribwixxi għal prattiki ta’ biedja aktar sostenibbli . Għal dan il-għan għandha tiġi 
nkluża fil-kundizzjonalità mill-aktar fis possibbli. Skont id-Direttiva 2009/128/KE, l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom sal-aħħar tal-
2012. Dan qed isir sew qabel id-dħul fis-seħħ tal-post-riforma tal-PAK; m'hemmx bżonn ta’ 
atti delegati.

Emenda 589
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-organiżmi ta' ħsaraċidi se titqies bħala 
parti mill-Anness II ladarba din id-
Direttiva tiġi implimentata mill-Istati 
Membri kollha u jkunu ġew identifikati l-
obbligi direttament applikabbli għall-
bdiewa. Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, 
il-Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 

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-organiżmi ta' ħsaraċidi għandha titqies 
bħala parti mill-Anness II sa mill-2014.
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żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. en

Emenda 590
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fir-rigward tas-snin 
2014 u 2015, ir-regoli dwar il-
kundizzjonalità għandhom jinkludu wkoll 
l-manutenzjoni tal- mergħat permanenti. 
L-Istati Membri li kienu membru tal-
Unjoni fl-1 ta' Jannar 2004 għandhom 
jiżguraw illi l-art li kienet taħt mergħa 
permanenti fid-data mniżżla fl-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-
erja tal-2003 tinżamm taħt mergħa 
permanenti fi ħdan limiti definiti. L-Istati 
Membri li saru Membru tal-Unjoni fl-
2004 għandhom jiżguraw illi l-art li kienet 
taħt mergħa permanenti fl-1 ta' Mejju 
2004 tinżamm taħt mergħa permanenti fi 
ħdan limiti definiti. I-Bulgarija u r-
Rumanija għandhom jiżguraw illi l-art li 
kienet taħt mergħa permanenti fl-1 ta' 
Jannar 2007 tinżamm bħala mergħa 
permanenti fi ħdan limiti definiti.

imħassar

Or. fr

Emenda 591
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fir-rigward tas-snin 
2014 u 2015, ir-regoli dwar il-
kundizzjonalità għandhom jinkludu wkoll 
l-manutenzjoni tal- mergħat permanenti. L-
Istati Membri li kienu membru tal-Unjoni 
fl-1 ta' Jannar 2004 għandhom jiżguraw 
illi l-art li kienet taħt mergħa permanenti 
fid-data mniżżla fl-applikazzjonijiet għall-
għajnuna għall-erja tal-2003 tinżamm 
taħt mergħa permanenti fi ħdan limiti 
definiti. L-Istati Membri li saru Membru 
tal-Unjoni fl-2004 għandhom jiżguraw illi 
l-art li kienet taħt mergħa permanenti fl-1 
ta' Mejju 2004 tinżamm taħt mergħa 
permanenti fi ħdan limiti definiti. I-
Bulgarija u r-Rumanija għandhom 
jiżguraw illi l-art li kienet taħt mergħa 
permanenti fl-1 ta' Jannar 2007 tinżamm 
bħala mergħa permanenti fi ħdan limiti 
definiti.

Ir-regoli dwar il-kundizzjonalità għandhom 
jinkludu wkoll l-manutenzjoni tal-mergħat
permanenti kif definit fl-Artikolu 4.1(h) 
Regolament (UE) Nru. DP/2012. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw illi l-art li 
kienet użata bħala mergħa permanenti 
mingħajr waqfien sa mill-1 ta’ Jannar 
2007 'il quddiem tiġi kklassifikata bħala 
mergħa permanenti. Il-bdiewa għandhom 
iżommu bħala mergħa permanenti ż-żoni 
tal-impriżi tagħhom iddikjarati bħala tali 
fl-applikazzjoni magħmula skont l-
Artikolu 73(1) tar-Regolament (UE) 
Nru HZR/2012 għas-sena ta’ talba 2014, 
minn issa ’l quddiem imsejħin ‘żoni ta’ 
referenza ta’ mergħa permanenti’.

Or. en

Emenda 592
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, fir-rigward tas-snin 2014 
u 2015, ir-regoli dwar il-kundizzjonalità 
għandhom jinkludu wkoll l-manutenzjoni 
tal- mergħat permanenti. L-Istati Membri li 
kienu membru tal-Unjoni fl-1 ta' Jannar 
2004 għandhom jiżguraw illi l-art li kienet 
taħt mergħa permanenti fid-data mniżżla fl-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-erja 
tal-2003 tinżamm taħt mergħa permanenti 
fi ħdan limiti definiti. L-Istati Membri li 

Barra minn hekk, fir-rigward tas-snin 2014 
u 2015, ir-regoli dwar il-kundizzjonalità 
għandhom jinkludu wkoll l-manutenzjoni 
tal- mergħat permanenti. L-Istati Membri li 
kienu membru tal-Unjoni fl-1 ta' Jannar 
2004 għandhom jiżguraw illi l-art li kienet 
taħt mergħa permanenti fid-data mniżżla fl-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-erja 
tal-2003 tinżamm taħt mergħa permanenti 
fi ħdan limiti definiti stipulati mill-Istat 
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saru Membru tal-Unjoni fl-2004 għandhom 
jiżguraw illi l-art li kienet taħt mergħa 
permanenti fl-1 ta' Mejju 2004 tinżamm 
taħt mergħa permanenti fi ħdan limiti 
definiti. I-Bulgarija u r-Rumanija 
għandhom jiżguraw illi l-art li kienet taħt 
mergħa permanenti fl-1 ta' Jannar 2007 
tinżamm bħala mergħa permanenti fi ħdan 
limiti definiti.

Membru. L-Istati Membri li saru Membru 
tal-Unjoni fl-2004 għandhom jiżguraw illi 
l-art li kienet taħt mergħa permanenti fl-1 
ta' Mejju 2004 tinżamm taħt mergħa 
permanenti fi ħdan limiti definiti stipulati 
mill-Istat Membru. I-Bulgarija u r-
Rumanija għandhom jiżguraw illi l-art li 
kienet taħt mergħa permanenti fl-1 ta' 
Jannar 2007 tinżamm bħala mergħa 
permanenti fi ħdan limiti definiti stipulati 
mill-Istat Membru.

Or. en

Emenda 593
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-subparagrafu preċedenti ma japplikax 
għal art taħt mergħa permanenti li ser 
tingħata għat-tisġir, jekk tali tisġir hu 
kompatibbli mal-ambjent u bl-esklużjoni 
ta' msaġar tas-siġar tal-Milied u speċiijiet 
li jikbru malajr ikkultivati għal perjodu 
qasir.

imħassar

Or. fr

Emenda 594
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-subparagrafu preċedenti ma japplikax 
għal art taħt mergħa permanenti li ser 
tingħata għat-tisġir, jekk tali tisġir hu 
kompatibbli mal-ambjent u bl-esklużjoni 

Is-subparagrafu preċedenti ma japplikax 
għal art taħt mergħa permanenti li ser 
tingħata għat-tisġir, jekk tali tisġir hu 
kompatibbli mal-ambjent u bl-esklużjoni 
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ta' msaġar tas-siġar tal-Milied u speċiijiet li 
jikbru malajr ikkultivati għal perjodu 
qasir.

ta' msaġar tas-siġar tal-Milied.

Or. en

Emenda 595
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitqiesu l-elementi fiż-żewġ 
paragrafi preċedenti, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 111 li fih ir-
regoli dwar il-manutenzjoni ta' mergħat 
permanenti, b'mod partikolari biex 
jiżguraw li jittieħdu miżuri biex iżommu 
art taħt mergħa permanenti fil-livell ta' 
bdiewa individwali, inklużi l-obbligi li 
għandhom ikunu rispettati bħall-obbligu 
tar-rikonverżjoni ta' żoni f' mergħat 
permanenti fejn huwa stabbilit li l-
proporzjon ta'art taħt mergħa permanenti 
qed jonqos.

imħassar

Or. fr

Emenda 596
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B' deroga, il-bdiewa għandhom jitħallew 
jikkonvertu massimu ta’ 10% taż-żoni ta’ 
referenza tagħhom li għandhom l-obbligu  
li jżommu. Dak il-limitu ma għandux 
japplika f’każ ta’ force majeure jew 
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f’ċirkustanzi eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 597
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti implimentattivi, 
tadotta l-metodi għad-determinazzjoni tal-
proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art 
agrikola li għandhom jinżammu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

imħassar

Or. fr

Emenda 598
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti implimentattivi, 
tadotta l-metodi għad-determinazzjoni tal-
proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art 
agrikola li għandhom jinżammu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

imħassar

Or. en
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Emenda 599
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, 
permezz ta’ atti implimentattivi, tadotta l-
metodi għad-determinazzjoni tal-
proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art 
agrikola li għandhom jinżammu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati bi 
qbil mal-Artikolu 111 sabiex tadotta l-
metodi għad-determinazzjoni tal-
proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art 
agrikola li għandhom jinżammu.

Or. de

Emenda 600
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga, dawk il-bdiewa li għandhom 
minn tal-inqas 70% taż-żona ta’ impriża 
tagħhom fl-2014 li tinsab f’“mergħa 
permanenti”, “ħxejjex jew foraġġ ieħor”, 
kif definiti fl-Artikolu 4.1(h) Regolament 
(UE) Nru DP/2012, minn hawn 'il 
quddiem imsemmija bħala “żoni ta’ 
referenza f’mergħa permanenti”, 
għandhom mill-inqas iżommu l-istess 
numru ta’ ettari f’mergħat bħala ż-żona 
ta’ referenza tagħhom f’mergħa totali. Il-
bdiewa għandhom jitħallew jikkonvertu 
sa massimu ta’ 5% taż-żoni ta’ referenza 
tagħhom li għandhom l-obbligu li 
jżommu. Dak il-limitu ma għandux 
japplika f’każ ta’ force majeure jew 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali.

Or. en
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Emenda 601
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata sistema ta’ 
kundizzjonalità aktar sempliċi u rekwiżiti 
aktar iffokati, il-Kummissjoni għandha, 
sa mhux aktar tard minn tmiem l-2013, 
tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-
Kunsill flimkien mal-proposti neċessarji 
biex in-numru ta’ regoli fl-Anness II 
jitnaqqsu b’25%. Il-bqija tar-regoli 
għandhom jiġu evalwati b’rabta mar-
rilevanza, l-importanza u l-kejl.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ kundizzjonalità għadha tiffrustra lill-bdiewa. Dan hu l-każ kemm f’termini tan-
numru ta’ regoli, iżda ukoll f’termini ta’ rilevanza u ta’ importanza, kemm għall-bdiewa u 
għas-soċjetà. Barra minn hekk b’konsegwenza tal-ħafna regoli differenti, jista’ jkun diffiċli 
għall-bdiewa individwali li jirrejalizzaw jekk kisrux regola jew le. Sabiex ikun hemm sistema 
ta’ kundizzjonalità aktar kredibbli, il-Kummissjoni għandha tintalab li tressaq proposti li 
jillimitaw in-numru ta’ regoli, iżda ukoll biex tevalwa l-bqija tar-regoli f’termini ta’ 
rilevanza, importanza u miżurabilità.

Emenda 602
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 



AM\910034MT.doc 101/189 PE494.482v02-00

MT

agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri/ir-reġjuni għandhom jitħallew iżidu regoli li huma adattati għas-sistemi 
agrikoli tagħhom fi spirtu ta’ sussidjarjetà u tad-dritt li jitolbu ambjent nadif u sikur 
b’segwitu għall-prinċipju prekursur. m'għandux ikun hemm tellieqa sal-qiegħ.

Emenda 603
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom, b’mod partikolari 
jippromwovu l-ħolqien ta’ msaġar u 
sistemi ta’ agro-forestrija f’żoni li 
għadhom ma ġewx użati għall-
produzzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu, f’livell nazzjonali jew 
reġjonali, standards minimi għal 
benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-Anness II, 
billi jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni 
konċernati, inklużi l-ħamrija u l-
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fl-Anness II. kundizzjoni klimatika, sistemi eżistenti ta’ 
biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, prattiki ta’ 
biedja, u strutturi ta’ farms. L-Istati 
Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

Or. pl

Emenda 604
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II sakemm l-effett ikkombinat 
ta’ dawn ir-rekwiżiti minimi u tal-prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u 
għall-ambjent kif stipulat fil-Kapitolu 2 
tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 
xxx/xxx  F'tali każijiet, Stat Membru 
kkonċernat għandhom ikun mitlub li 
jiddefinixxi dawn l-istandards skont kif 
meħtieġ biex jiżgura li ma jkun hemm l-
ebda rigress ta’ rekwiżiti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħal ma ġara qabel fir-riforma dwar il-Verifika tas-Saħħa, tenħtieġ provviżjoni ta’ 
salvagwardja li tiżgura li t-tibdiliet għall-kundizzjonijiet ambjentali marbutin mal-pagamenti 
tal-Pilastru I ma jirriskjawx rigress ta’ standards għal livell aktar baxx minn dak attwalment 
applikat fi kwalunkwe Stat Membru, biex b’hekk effettivament jitbaxxa l-livell bażiku li ‘l fuq 
minnu jkunu jistgħu jsiru pagamenti agroambjentali-klimatiċi, aktar minn l-objettiv previst li 
jitgħolla.

Emenda 605
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba.

Żona agrikola, li fiha ma saritx 
applikazzjoni għal primjum bażiku, 
għaliex din kibret fi stat aktar naturali 
b’livell ogħla ta’ bijodiversità, għandha 
tinżamm biss f’kundizzjoni kif mitlub mir-
regolament nazzjonali u għandha tkun 
eżentata mir-rekwiżiti taż-żamma taż-żona 
f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
Żoni mwarrba bi qbil mal-Artikoli 22, 23 
u 24 tar-Regolament (KE) Nru. 
1257/1999, mal-Artikolu 39 tar-
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Regolament (KE) Nru. 1968/2005 u mal-
Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru. 
huma kkunsidrati bħala miżmuma 
f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
sakemm jitwettqu l-obbligi tal-ftehim 
agro-ambjentali. Sabiex jiġi evitat l-
irduppjar ta’ sanzjonijiet, in-negliġenza 
tal-obbligi fil-ftehim agro-ambjentali ma 
tistax twassal għat-tnaqqis ta’ appoġġ 
minħabba l-Artikolu attwali (94) bil-mod 
kif stipulat fl-Artikolu 99 ta’ dan ir-
regolament.
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
f’livell nazzjonali jew reġjonali, standards 
minimi għal benefiċjarji għal kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żoni mhux eliġibbli għall-pagament bażiku ma għandhomx ikunu soġġetti għal domandi ta’ 
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba.

Emenda 606
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jispeċifikaw, f’livell 
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Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 
u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II.

nazzjonali jew reġjonali, l-ambitu tal-
verifiki tal-benefiċjarji abbażi ta’ sett ta’ 
rekwiżiti minimi għal standards għal 
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba ta’ 
art kif stipulat fl-Artikolu 93, billi jqisu l-
karatteristiċi speċifiċi taż-żoni konċernati, 
inklużi l-ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, 
sistemi eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, 
tinwib, prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ 
farms. L-Istati Membri m’għandhomx 
jiddefinixxu rekwiżiti minimi li ma 
mhumiex stabbiliti fl-Anness II.

Or. en

Emenda 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk is-sistemi, u b'mod notevoli s-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni ta' annimali stabbilita skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-
15 ta' Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u 
r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer u r-
Regolamenti (KE) Nru 1760/2000 u (KE) 
Nru 21/2004, għandhom ikunu 
kompatibbli mas-sistema integrata 
msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu V ta' 
dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-komplikazzjonijiet fl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
21/2004, din ma għandhiex tifforma parti minn sistema integrata ta’ amministrazzjoni u 
kontroll.
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Emenda 608
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-verifiki ta’ rekwiżiti, standards, atti 
jew oqsma ta' kundizzjonalità jistgħu 
jikkunsidraw wieħed mill-fatturi li ġejjin:
- il-parteċipazzjoni tal-bdiewa fis-sistema 
konsultattiva għall-farms stipulat fit-
Titolu III ta’ dan ir-Regolament;
- il-parteċipazzjoni tal-bdiewa f’sistema 
ta’ ċertifikazzjoni, jekk din tkopri r-
rekwiżiti u l-istandards ikkonċernati.

Or. fr

Emenda 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati f’dan it-Titolu.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati f’dan it-Titolu. L-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 
dwar l-implimentazzjoni u r-riżultati tal-
kundizzjonalità u l-miżuri ta’ tħaddir. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew rigward l-effetti ta’ dawk il-
miżuri dwar il-produzzjoni agrikola u 
dwar l-impatt ambjentali tagħhom fl-Istati 
Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li t-“tħaddir” se jkun element ġdid għal kunsiderazzjoni skont ir-regoli ta’ 
kundizzjonalità, jixraq li l-Kummissjoni tivvaluta l-koerenza tagħhom u tagħti rendikont lill-
Parlament Ewropew f’dan ir-rigward. Dan jikkonforma maż-żieda tal-Premessa 57(a) ġdida.

Emenda 610
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati f’dan it-Titolu.

3. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
notifika ta’ spezzjoni meta jagħmlu 
verifiki biex jaraw jekk benefiċjarju jkunx 
konformi mal-obbligi stipulati f’dan it-
Titolu.

Or. en

Emenda 611
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw kull sena dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati tal-kontrolli 
tal-miżuri ta’ kundizzjonalità u ta’ tħaddir 
lill-Kummissjoni Ewropea, li għandha 
tissottometti rapport annwali lill-
Parlament Ewropew dwar l-effikaċja tal-
Istat Membru jew tal-miżuri reġjonali 
biex jiġu indirizzati l-isfidi ta’ sostenibilità 
fl-agrikoltura.

Or. en



PE494.482v02-00 108/189 AM\910034MT.doc

MT

Emenda 612
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli dwar 
kif isiru kontrolli għall-verifika tal-
konformità mal-obbligi msemmija f’dan it-
Titolu.

Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 
111 sabiex tistipula regoli dwar kif isiru 
kontrolli għall-verifika tal-konformità mal-
obbligi msemmija f’dan it-Titolu.

Or. de

Emenda 613
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – 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 614
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati, bi qbil mal-
Artikolu 111, rigward regoli komuni u 
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armonizzati dwar il-verifiki u l-
kundizzjonalità.

Or. fr

Emenda 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 għandha 
tkun applikata meta r-regoli dwar il-
kundizzjonalità ma jitħarsux f’xi waqt 
f’sena kalendarja partikolari (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata’), u n-nuqqas ta’ konformità 
inkwistjoni jkun attribwibbli lill-
benefiċjarju li jkun bagħat l-applikazzjoni 
għal għajnuna jew it-talba għal pagament 
fis-sena kalendarja konċernata.

Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 għandha 
tkun applikata meta r-regoli dwar il-
kundizzjonalità ma jitħarsux f'xi waqt 
f'sena kalendarja partikolari (minn hawn 'il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata'), u n-nuqqas ta' konformità 
inkwistjoni hi r-riżultat ta’ att volontarju 
jew ommissjoni li hi direttament 
attribwibbli lill-benefiċjarju li jkun bagħat 
l-applikazzjoni għal għajnuna jew it-talba 
għal pagament fis-sena kalendarja 
konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-amministrazzjoni għandha tivvaluta jekk tqisx in-non-konformità inkwistjoni bħala 
volontarja jew le.

Emenda 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 għandha 
tkun applikata meta r-regoli dwar il-
kundizzjonalità ma jitħarsux f’xi waqt 

Bla preġudizzju għall-Artikolu 91(2)(a) il-
penali pprovduta fl-Artikolu 91 għandha 
tkun applikata meta r-regoli dwar il-
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f’sena kalendarja partikolari (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata’), u n-nuqqas ta’ konformità 
inkwistjoni jkun attribwibbli lill-
benefiċjarju li jkun bagħat l-applikazzjoni 
għal għajnuna jew it-talba għal pagament 
fis-sena kalendarja konċernata.

kundizzjonalità ma jitħarsux f’xi waqt 
f’sena kalendarja partikolari (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata’), u n-nuqqas ta’ konformità 
inkwistjoni jkun direttament attribwibbli 
lill-benefiċjarju li jkun bagħat l-
applikazzjoni għal għajnuna jew it-talba 
għal pagament fis-sena kalendarja 
konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hi emenda tkompli fuq l-emenda li tipproponi sistema ta’ twissja bikrija dwar il-
kundizzjonalità, Iż-żieda tal-kelma “direttament” hi kwistjoni ta’ konsistenza mat-test tal-
Artikolu 91.

Emenda 617
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
użu mill-għażla msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, l-awtorità kompetenti 
għandha, għal kampjun ta’ benefiċjarji, 
tieħu fis-sena ta’ wara l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tivverifika li l-benefiċjarju 
jkun irrimedja s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità konċernata. Is-sejba u l-
obbligu li tittieħed azzjoni rimedjali 
għandhom jiġu nnotifikati lill-
benefiċjarju.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir jissemplifika aktar il-proċeduri amministrattivi użati mill-Istati Membri u 
jnaqqas in-nefqa tal-baġit.
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Emenda 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
użu mill-għażla msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, l-awtorità kompetenti 
għandha, għal kampjun ta’ benefiċjarji, 
tieħu fis-sena ta’ wara l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tivverifika li l-benefiċjarju 
jkun irrimedja s-sejbiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità konċernata. Is-sejba u l-
obbligu li tittieħed azzjoni rimedjali 
għandhom jiġu nnotifikati lill-
benefiċjarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nemmnu li l-abolizzjoni tal-verifiki ta’ segwitu f’każ ta’ infrazzjonijiet minuri kienet 
soluzzjoni tajba proposta mill-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, fir-rigward tas-soluzzjoni 
li tikkonsisti fil-limitar tal-verifiki li jaqgħu taħt ir-regola de minimis għal grupp magħżul ta’ 
benefiċjarji (kampjun), nemmnu li s-semplifikazzjoni għandha tinvolvi l-abolizzjoni ta’ 
kontrolli ripetuti ta’ infrazzjonijiet soġġetti għar-regoli de minimis.

Emenda 619
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 98a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 98a
Kriterji Ġenerali għall-gradwazzjoni tal-

pieni
Bil-għan li jiġu gradwati l-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 99, għandhom 
japplikaw il-kriterji li ġejjin:
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- Is-“severità” tan-non-konformità 
għandha tiddependi, b’mod partikolari, 
dwar l-importanza tal-konsegwenzi tan-
non-konformità, b’mod partikolari r-
riskju li tirrappreżenta għall-fond 
Ewropew ikkonċernat, u għandha tqis 
b’mod konsistenti l-għanijiet tar-rekwiżit 
jew tal-istandard ikkonċernat;
- il-"limitu" ta' nuqqas ta' konformità 
għandu jiġi stabbilit billi jingħata kont,
b'mod partikolari, ta' jekk in-nuqqas ta' 
konformità kellux impatt wiesa' ħafna jew 
kienx limitat għall-farm partikolari;
- Biex tiddetermina t-“tul ta' żmien” tan-
non-konformità, l-awtorità kompetenti 
għandha tikkunsidra, b’mod partikolari, 
it-tul ta’ żmien previst li għalih itawwal l-
effett jew il-potenzjal li jitwaqqfu dawk l-
effetti b’mezzi raġonevoli;
- Ir-“rikorrenza” għandha tfisser li n-
non-konformità mal-istess rekwiżit, 
standard jew obbligu tiġi ddeterminata 
aktar minn darba f’perjodu ta’ tliet snin 
kalendarji konsekuttivi, sakemm il-
benefiċjarju jkun ġie informat b’non-
konformità preċedenti u, li jkollu l-
possibilità li jieħu l-passi neċessarji biex 
iwaqqaf in-non-konformità preċedenti, 
fejn xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ġenerali tas-sanzjonijiet għandhom jiġu inklużi fl-att bażiku. Din ittieħdet mir-
Regolament tal-Kummissjoni 1122/2009 (regoli implimentattivi), Artikolu 47.

Emenda 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kalkolu tal-penali Kalkolu tal-penali finanzjarji

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika li tapplika għall-Artikolu kollu.

Emenda 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-kalkolu ta’ dawk ir-riduzzjonijiet u 
esklużjonijiet għandhom jitqiesu s-severità, 
il-grad, il-permanenza u l-okkorrenza tan-
nuqqas ta’ konformità misjub, kif ukoll tal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

Għall-kalkolu ta’ dawk ir-riduzzjonijiet u 
esklużjonijiet għandhom jitqiesu b’mod 
proporzjonat, il-gravità u n-natura tal-
infrazzjoni li jiddeterminaw is-severità, il-
grad, il-permanenza u l-okkorrenza tan-
nuqqas ta’ konformità misjub, kif definit 
fl-Artikolu 99(a), kif ukoll tal-kriterji 
stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk jogħġbok ara l-emenda li toħloq l-Artikolu 99(a) ġdid.

Emenda 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'deroga mill-ewwel paragrafu, 
tnaqqis jew esklużjonijiet kaġun ta’ 
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nuqqasijiet ta’ kundizzjonalità fir-rigward 
tal-miżuri stipulati fl-Artikoli 29, 30 u 31 
tar-Regolament (UE) Nru ... għandhom 
jikkonċernaw biss l-ammonti allokati 
skont dawn il-miżuri.

Or. fr

Emenda 623
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità 
minħabba negliġenza, il-perċentwali ta’ 
riduzzjoni m’għandux ikun aktar minn 
5 % u, fil-każ ta’ nuqqas ripetut ta’ 
konformità, 15 %.

imħassar

Or. en

Emenda 624
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità minħabba 
negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
m’għandux ikun aktar minn 5 % u, fil-każ 
ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 15 %.

2. Fil-każ ta’ nuqqas ta' non-konformità 
minħabba negliġenza, il-perċentwali ta’ 
riduzzjoni m’għandux ikun aktar minn 5 % 
jew EUR 2000 u, fil-każ ta’ nuqqas ripetut 
ta’ konformità, 10 % jew EUR 4000.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità minħabba 
negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
m’għandux ikun aktar minn 5 % u, fil-każ 
ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 15 %.

Fil-każ ta’ nuqqas ta' non-konformità
minħabba negliġenza, il-perċentwali ta’ 
riduzzjoni m’għandux ikun aktar minn 5 % 
u, fil-każ ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 
15 % ħlief għal każijiet gravi immens, 
meta ma għandhiex tkun anqas minn 
20% u tista’ twassal għall-esklużjoni totali 
minn skema ta’ għajnuna waħda jew 
aktar u għandha tapplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3 dwar każijiet ta’ non-konformità intenzjonali għandu jitħassar, peress li hu 
legalment diffiċli ħafna li wieħed jipprova jekk bidwi aġixxiex b’mod deliberattiv jew 
intenzjonali. Għaldaqstant din it-tip ta’ non-konformità għandha tinbidel b’negliġenza gravi 
ħafna u għandha tiġi inkluża fil-paragrafu 2, filwaqt li jinżammu l-penali stipulati fil-
paragrafu 3.

Emenda 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità minħabba 
negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
m’għandux ikun aktar minn 5 % u, fil-każ 
ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 15 %.

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità minħabba 
negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
m’għandux ikun aktar minn 5 % u, fil-każ 
ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 15 % 
ħlief għal każijiet gravi immens, meta ma 
għandhiex tkun anqas minn 20% u tista’ 
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twassal għall-esklużjoni totali minn 
skema ta’ għajnuna waħda jew aktar u 
għandha tapplika għal sena kalendarja 
waħda jew aktar

Or. es

Ġustifikazzjoni

 Il-paragrafu 3 dwar każijiet ta’ non-konformità intenzjonali għandu jitħassar, peress li hu 
legalment diffiċli ħafna li wieħed jipprova jekk bidwi aġixxiex b’mod deliberattiv jew 
intenzjonali.  Għaldaqstant din it-tip ta’ non-konformità għandha tinbidel b’negliġenza gravi 
ħafna u għandha tiġi inkluża fil-paragrafu 2, filwaqt li jinżammu l-penali stipulati fil-
paragrafu 3.

Emenda 627
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali m’għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed 
azzjoni rimedjali għandhom jiġu nnotifikati 
lill-benefiċjarju.

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali jew għat-trattament xieraq tal-
annimali, m’għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed 
azzjoni rimedjali għandhom jiġu nnotifikati 
lill-benefiċjarju.

Or. en

Emenda 628
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali m’għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed 
azzjoni rimedjali għandhom jiġu nnotifikati 
lill-benefiċjarju.

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali m’għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Infrazzjonijiet minuri ta' sisteni 
għallidentifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
annimali msemmija fl-Anness II, RMS7 
U RMS8 ma għandhomx jitqiesu bħala 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed 
azzjoni rimedjali għandhom jiġu nnotifikati 
lill-benefiċjarju.

Or. en

Emenda 629
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali m’għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Is-sejba u l-obbligu li tittieħed 
azzjoni rimedjali għandhom jiġu nnotifikati 
lill-benefiċjarju.

Fil-każijiet ġustifikati kif xieraq l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li m’għandha 
tiġi applikata ebda riduzzjoni fejn, 
minħabba s-severità, il-grad u t-tul tiegħu, 
każ ta’ nuqqas ta’ konformità għandu 
jitqies minuri. Is-sejba u l-obbligu li 
tittieħed azzjoni rimedjali għandhom jiġu 
nnotifikati lill-benefiċjarju.

Or. en
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Emenda 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas 
minn 20 % u jista’ jwassal saħansitra 
għal esklużjoni totali minn skema waħda 
jew aktar ta’ għajnuna u jkun japplika 
għal sena kalendarja waħda jew aktar.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

 Il-paragrafu 3 dwar każijiet ta’ non-konformità intenzjonali għandu jitħassar, peress li hu 
legalment diffiċli ħafna li wieħed jipprova jekk bidwi aġixxiex b’mod deliberattiv jew 
intenzjonali.  Għaldaqstant din it-tip ta’ non-konformità għandha tinbidel b’negliġenza gravi 
ħafna u għandha tiġi inkluża fil-paragrafu 2, filwaqt li jinżammu l-penali stipulati fil-
paragrafu 3.

Emenda 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas 
minn 20 % u jista’ jwassal saħansitra 
għal esklużjoni totali minn skema waħda 
jew aktar ta’ għajnuna u jkun japplika 
għal sena kalendarja waħda jew aktar.

imħassar

Or. es
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Ġustifikazzjoni

 Il-paragrafu 3 dwar każijiet ta’ non-konformità intenzjonali għandu jitħassar, peress li hu 
legalment diffiċli ħafna li wieħed jipprova jekk bidwi aġixxiex b’mod deliberattiv jew 
intenzjonali.  Għaldaqstant din it-tip ta’ non-konformità għandha tinbidel b’negliġenza gravi 
ħafna u għandha tiġi inkluża fil-paragrafu 2, filwaqt li jinżammu l-penali stipulati fil-
paragrafu 3.

Emenda 632
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali jew aktar 
serju ta’ konformità, il-perċentwali ta’ 
riduzzjoni ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar. Non-
konformità ripetuta li sseħħ wara li 
benefiċjarju jkun ġie mwissi jew sanzjonat 
għandha titqies bħala serja u intenzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk bidwi jkun imwissi jew ikollu tnaqqis fil-pagament fis-snin preċedenti għal rikorrenza ta’ 
infrazzjonijiet (pereżempju ambjentali), il-bidwi hu konxju mill-kawża u l-effett, jew inkella 
kellu l-opportunità li jsib soluzzjoni, u għaldaqstant infrazzjonijiet ripetuti li jkun jaf bih 
għandu jitqies bħala serju u intenzjonali Id-dispożizzjonijiet għall-penali għandhom ikunu 
ċari kemm jista’ jkun, għalhekk dikjarazzjonijiet bħal “fil-prinċipju” għandhom jiġu evitati, 
inkella jkun hemm żieda fid-diskrepanzi fl-implimentazzjoni.

Emenda 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
“gravi”, il-perċentwali ta' tnaqqis fil-
prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista' jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta' għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awdituri jiffaċċjaw diffikultajiet biex jiddetterminaw in-natura intenzjonali tan-non-
konformità. Is-severità hi kriterju aktar oġġettiv li d-dipartimenti tal-awditjar ikunu jistgħu 
jużaw b’mod aktar responsabbli. (Il-proposta tar-Rapporteur li tinbidel għal “negliġenza 
gravi” hi problematika għaliex dan il-kunċett ma ġiex definit.)

Emenda 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta’ nuqqas serju ta’ konformità, 
il-perċentwali ta’ riduzzjoni fil-prinċipju 
ma għandux ikun anqas minn 15 % u jista’ 
jwassal saħansitra għal esklużjoni totali 
minn skema waħda jew aktar ta’ għajnuna 
u jkun japplika għal sena kalendarja waħda 
jew aktar.

Or. en

Emenda 635
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta' nuqqas intenzjonali ta' 
konformità, il-perċentwali ta' tnaqqis fil-
prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % jew EUR 8000 u jista' jwassal 
saħansitra għal esklużjoni totali minn 
skema waħda jew aktar ta' għajnuna u jkun 
japplika għal sena kalendarja waħda jew 
aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex proposzjonali li wieħed jibbaża s-sistema ta' kundizzjonalità biss fuq perċentwali ta' 
tnaqqis ta' appoġġ. Tista' twassal għal tnaqqis qawwi ta' appoġġ għal non-konformitajiet 
żgħar jekk dawn jitwettqu minn bidwi fuq skala kbira. B'żieda ma' dawn l-infrazzjonijiet simili 
mwettaq minn żewġ bdiewa differenti ma jwassalx għall-istess ammont ta' tnaqqis ta' appoġġ.
L-ammont ta' tnaqqis ta' appoġġ jiddependi dwar jekk il-bidwi joperax fuq skala żgħira, fejn 
jirċievi biss ftit sussidji, jew fuq skala kbira, fejn jirċievi ammonti akbar ta' sussidji.

Emenda 636
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas 
minn 20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal 
sena kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ pagamenti 
jista’ jitnaqqas jew jiżdied skont is-
severità, il-limitu, it-tul ta’ żmien u r-
rikorrenza tan-non-konformità, li 
possibbiliment twassal għal esklużjoni 
totali minn skema waħda jew aktar ta’ 
għajnuna u li tapplika għal sena kalendarja 
waħda jew aktar.

Or. lt
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Emenda 637
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta’ nuqqas serju ta’ konformità, 
il-perċentwali ta’ riduzzjoni fil-prinċipju 
ma għandux ikun anqas minn 20 % u jista’ 
jwassal saħansitra għal esklużjoni totali 
minn skema waħda jew aktar ta’ għajnuna 
u jkun japplika għal sena kalendarja waħda 
jew aktar.

Or. en

Emenda 638
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta', jew, l-ewwel nett, 
infrazzjonijiet serji ripetuti għal sentejn 
jew aktar jew li jseħħ fir-rigward ta' bosta 
standards jew rekwiżiti fl-oqsma 
ambjentali u ta’ saħħa pubblika tal-
kundizzjonalità; jew it-tieni nett, jekk 
wara l-valutazzjoni tar-riskju u/jew l-
ispezzjoni mill-ġdid tal-farm, din titqies 
mill-awtorità responsabbli bħala f’riskju 
inerenti ta’ infrazzjonijiet tal-istandards 
ta’ kundizzjonalità, b’referenza għal 
sistemi ta’ biedja mhux sostenibbli kif 
definit mill-Artikolu 2, il-benefiċjarju 
kkonċernat għandu jiġi eskluż b’mod 
permanenti mill-pagamenti tal-PAK.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta farm ikollha bosta infrazzjonijiet fil-qasam tal-ambjent u s-saħħa pubblika fuq bosta 
snin, dan ifisser li din hi sistema ta' biedja radikalment insostenibbli Għalhekk il-bidwi 
qiegħed jirriskja li jiġġenera spejjeż addizzjonali għas-soċjetà minħabba t-tniġġis u l-
kriżiijiet/kontaminazzjonijiet ta' saħħa pubblika, sabiex dawn jiġu esklużi b'mod permanenti 
mill-appoġġ għall-finanzjament pubbliku. Dan għandu japplika biss għal infrazzjonijiet serji 
u li jiswew il-flus, u mhux għal infrazzjonijiet minuri li ġejjin mit-telf ta' ftit tikketti tal-
widnejn barra minn epidemija ta' mard.

Emenda 639
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99 biex jiffinanzjaw 
objettivi ambjentali skont l-Artikolu 5(4) u 
(5) tar-Regolament UE Nru... [RDR] għal 
prijoritajiet 4 u 5 ta’ żvilupp rurali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-Artikolu 5(4) u (5) RŻR u l-anness IV RŻR: ŻR prijorità 4: ir-restawr, il-preservazzjoni 
u t-tisħiħ tal-ekosistemi dipendenti fuq l-agrikoltura u l-forestrija; ŻR prijorità 5: il-
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi u l-appoġġ għat-trasferiment lejn ekonomija b'livell 
baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima fil-qasam agrikolu u dak 
tal-ikel kif ukoll fil-qasam tal-forestrija

Emenda 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm iċ-ċifra, attwalment fis-seħħ, ta' 25% ta’ retenzjoni.

Emenda 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm iċ-ċifra, attwalment fis-seħħ, ta' 25% ta’ retenzjoni.

Emenda 642
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
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imsemmija fl-Artikolu 99. imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Attwalment m'hemmx bżonn li titnaqqas iċ-ċifra ta’ 25% għaż-żamma ta’ ammonti sa 10%.

Emenda 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. fr

Emenda 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma naraw l-ebda raġuni għalfejn il-Kummissjoni nkludiet din il-bidla (li naqqsu minn 10% sa 
25%). Fir-regolament attwali (Artikolu 25 tar-Regolament Nru. 73/2009) jippermetti lill-
Istati Membri li jżommu 25% tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tat-tnaqqis.
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Emenda 645
Juozas Imbrasas

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. lt

Emenda 646
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw perċentwali 
tal-ammonti msemmija fis-subparagrafu 1 
bħala appoġġ addizzjonali għal miżuri 
skont l-ipprogrammar ta’ żvilupp rurali 
ffinanzjat skont il-FAEŻR bi qbil mar-
Regolament (UE) Nru. 

Or. pl

Emenda 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) sommarju tar-riżultati tal-verifiki u tal-
kontrolli kollha disponibbli magħmula 

(v) sommarju annwali, flimkien mal-kont 
ta’ nefqa tal-FAEG u l-FAEŻR, tar-
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skont l-iskeda u dispożizzjonijiet dettaljati 
stabbiliti fir-regoli speċifi għas-settur.

riżultati tal-verifiki u tal-kontrolli kollha 
disponibbli magħmula skont l-iskeda u 
dispożizzjonijiet dettaljati stabbiliti fir-
regoli speċifi għas-settur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tal-awditjar għandha titressaq f’daqqa quddiem il-Kummissjoni, flimkien ma’ 
akkont annwali, qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena. Attwalment dawn għandhom jiġu sottomessi 
bi qbil ma’ skadenzi ta’ żmien differenti stipulati fir-regoli speċifiċi għas-settur, u aktar tard 
għandhom jiffurmaw parti mill-proċedura ta’ approvazzjoni tal-kontijiet. Xi drabi jridu 
jitressqu bħala parti minn inkjesta ta’ approvazzjoni tal-konformità.

Emenda 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) sommarju tar-riżultati tal-verifiki u tal-
kontrolli kollha disponibbli magħmula 
skont l-iskeda u dispożizzjonijiet dettaljati 
stabbiliti fir-regoli speċifi għas-settur.

(v) sommarju annwali, flimkien mal-kont 
ta’ nefqa tal-FAEG u l-FAEŻR, tar-
riżultati tal-verifiki u tal-kontrolli kollha 
disponibbli magħmula skont l-iskeda u 
dispożizzjonijiet dettaljati stabbiliti fir-
regoli speċifi għas-settur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tal-awditjar għandha titressaq f’daqqa quddiem il-Kummissjoni, flimkien ma’ 
akkont annwali, qabel l-1 ta’ Frar ta’ kull sena. Attwalment dawn għandhom jiġu sottomessi 
bi qbil ma’ skadenzi ta’ żmien differenti stipulati fir-regoli speċifiċi għas-settur, u aktar tard 
għandhom jiffurmaw parti mill-proċedura ta’ approvazzjoni tal-kontijiet. Xi drabi jridu 
jitressqu bħala parti minn inkjesta ta’ approvazzjoni tal-konformità.

Emenda 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Safejn l-analiżi ta' statistika hi 
meħtieġa biex il-Kummissjoni tiġi 
nnotifikata skont dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha toffri lill-Istati 
Membri l-informazzjoni meħtieġa f’kull 
każ b’avviż suffiċjenti qabel il-bidu tal-
perjodu li tulu jridu jitwettqu.

Or. de

Emenda 650
Robert Dušek

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn pagament dirett, kif ipprovdut fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, jitwettaq 
lill-benefiċjarju f'munita għajr dik tal-ewro, 
l-Istati Membri għandhom jikkonvertu l-
ammont ta' għajnuna espressa f'ewro fil-
munita nazzjonali abbażi tar-rata ta' 
kambju l-aktar riċenti li ġiet stabbilita mill-
Bank Ċentrali Ewropew qabel l-
1 ta' Ottubru tas-sena li tingħata l-
għajnuna.

3. Fejn pagament dirett, kif ipprovdut fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx isir lill-
benefiċjarju f'munita għajr dik tal-euro, l-
Istati Membri għandhom jikkonvertu l-
ammont ta' għajnuna espressa f'euro fil-
munita nazzjonali abbażi tar-rata tal-
kambju l-aktar riċenti li ġiet stabbilita mill-
Bank Ċentrali Ewropew qabel l-
1 ta' Settembru tas-sena li fiha tingħata l-
għajnuna.

Or. en

Emenda 651
Hynek Fajmon

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn pagament dirett, kif ipprovdut fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, jitwettaq 
lill-benefiċjarju f'munita għajr dik tal-ewro, 
l-Istati Membri għandhom jikkonvertu l-
ammont ta' għajnuna espressa f'ewro fil-
munita nazzjonali abbażi tar-rata ta' 
kambju l-aktar riċenti li ġiet stabbilita mill-
Bank Ċentrali Ewropew qabel l-
1 ta' Ottubru tas-sena li tingħata l-
għajnuna.

3. Fejn pagament dirett, kif ipprovdut fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx isir lill-
benefiċjarju f'munita għajr dik tal-euro, l-
Istati Membri għandhom jikkonvertu l-
ammont ta' għajnuna espressa f'euro fil-
munita nazzjonali abbażi tar-rata tal-
kambju l-aktar riċenti li ġiet stabbilita mill-
Bank Ċentrali Ewropew qabel l-
1 ta' Settembru tas-sena li fiha tingħata l-
għajnuna.

Or. en

Emenda 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-paragrafu 3, l-Istati 
Membri jistgħu jikkonvertu l-ammont tal-
għajnuna espress f’ewro fil-munita 
nazzjonali abbażi ta’ medja tal-massimu 
tal-aħħar tletin rata ta’ skambju stipulata 
mill-bank ċentrali tal-Istat Membru jew 
mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-1 ta’ 
Ottubru tas-sena li fiha ngħatat l-
għajnuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm flessibilità akbar fl-applikazzjoni tar-rati ta’ skambju.

Emenda 653
George Lyon, Brian Simpson
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Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.  B'deroga mill-paragrafu 3, l-Istati 
Membri jistgħu jikkonvertu l-ammont tal-
għajnuna espress f’ewro fil-munita 
nazzjonali abbażi ta’ medja tal-massimu 
tal-aħħar ħames rati ta’ skambju stipulata 
mill-bank ċentrali tal-Istat Membru jew 
mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-1 ta’ 
Ottubru tas-sena li fiha ngħatat l-
għajnuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tagħti flessibilità akbar fl-applikazzjoni tar-rati ta’ skambju. Dan jippermetti 
lill-Istati Membri jużaw medja ta’ rati ta’ skambju li għandhom inaqqsu r-riskju inerenti li l-
bdiewa huma esposti għalih meta jużaw rata ta’ skambju waħda iffissata tul ġurnata waħda.

Emenda 654
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.  B'deroga mill-paragrafu 3, l-Istati 
Membri jistgħu jikkonvertu l-ammont tal-
għajnuna espress f’ewro fil-munita 
nazzjonali abbażi ta’ medja tal-massimu 
tal-aħħar tletin rata ta’ skambju stipulata 
mill-bank ċentrali tal-Istat Membru jew 
mill-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-1 ta’ 
Ottubru tas-sena li fiha ngħatat l-
għajnuna.

Or. en
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Emenda 655
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri biex 
tissalvagwardja l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jekk din x’aktarx 
tkun ipperikolata minn prattiki monetarji 
eċċezzjonali relatati mal-munita 
nazzjonali. Dawk il-miżuri jistgħu, fejn 
ikun meħtieġ, jidderogaw mir-regoli 
eżistenti.

imħassar

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
112 (3).
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-
Istati Membri għandhom jiġu nnotifikati 
minnufih bil-miżuri msemmija fl-ewwel 
subparagrafu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2 hu adegwat u suffiċjenti.

Emenda 656
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-
prestazzjoni tal-politika agrikola komuni.
Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 
kollha relatati mal-monitoraġġ u l-

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ, li madankollu 
ma jistax iwassal għal pagament 
addizzjonali, għal sistemi ta' monitoraġġ 
u penalizzazzjoni għat-"tħaddir tal-PAK”,
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evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 
Agrikola Komuni u partikolarment il-
pagamenti diretti pprovdutu fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 
tas-suq pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-
kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-
Regolament.

biex titkejjel il-prestazzjoni tal-politika 
agrikola komuni. Dan il-qafas għandu 
jinkludi l-istrumenti kollha relatati mal-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ miżuri 
politiċi tal-Politika Agrikola Komuni u 
partikolarment il-pagamenti diretti 
pprovdutu fir-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx, il-miżuri tas-suq pprovduti 
fir-Regolament (UE) Nru CMO/xxx, il-
miżuri ta’ żvilupp rurali pprovduti fir-
Regolament (UE) Nru RD/xxx u l-
applikazzjoni tal-kundizzjonalità pprovduti 
f’dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 657
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-
prestazzjoni tal-politika agrikola komuni.
Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 
kollha relatati mal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 
Agrikola Komuni u partikolarment il-
pagamenti diretti pprovdutu fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 
tas-suq pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-
kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-
Regolament.

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-
prestazzjoni tal-politika agrikola komuni.
Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 
kollha relatati mal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 
Agrikola Komuni u partikolarment il-
pagamenti diretti pprovdutu fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 
tas-suq pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-
kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-
Regolament. F'dan il-proċess il-
Kummissjoni għandha tisfrutta is-
sinerġiji u għandha kemm jista’ jkun 
tagħmel affidament fuq id-data u s-sorsi 
tad-data disponibbli.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ma għandhomx ikabbru aktar il-piż amministrattiv attwali fuq 
l-Istati Membri u l-benefiċjarji. Għalhekk il-Kummissjoni għandha għaldaqstant tagħmel 
affidament fuq sosrsi ta’ data eżistenti u għandha tfittex li jinkisbu sinerġiji

Emenda 658
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġi żgurat kejl effikaċi tal-
prestazzjoni, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 fir-rigward tal-
kontenut u l-kostruzzjoni ta’ dak il-qafas.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni ta' 
Monitoraġġ u Valutazzjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
amministrazzjonijiet.

Emenda 659
Albert Deß

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatt tal-miżuri tal-Politika Agrikola 
Komuni msemmija fl-ewwel paragrafu 1 
għandu jitkejjel b’rabta mal-objettivi li 
ġejjin:

Il-prestazzjoni tal-miżuri tal-Politika 
Agrikola Komuni msemmija fl-ewwel 
paragrafu 1 għandu jitkejjel b’rabta mal-
objettivi li ġejjin:

Or. de
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Emenda 660
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) produzzjoni vijabbli tal-ikel, b'enfasi 
fuq l-introjtu agrikolu, il-produttività
agrikola u l-istabbiltà tal-prezz;

(a) produzzjoni vijabbli tal-ikel, b'enfasi 
fuq l-introjtu tal-bdiewa, il-marġini tal-
prezzijiet, il-prezzijiet tal-produttività
agrikola u l-istabbiltà tal-prezz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara r-rapport ta' forniment tal-prodotti agrikoli struttura u implikazzjonijiet. 2011/2114" 
(INI), adottat mill-PE 19/01/2012, u ukoll id-dokument ta’ ħidma Katina tal-provvista 
alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar .

Emenda 661
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kapaċità vijabbli ta' produzzjoni 
tal-ikel u s-sigurtà fit-tul tal-ikel f’pajjiżi 
li qegħdin jiżviluppaw; b'mod partikolari 
l-impatt tal-kummerċ fir-rigward tal-
appoġġ għall-prezzijiet tal-UE għall-
esportazzjonijiet mill-UE, u t-tneħħija tal-
ostakoli bħall-tariffi u l-ostakoli 
kummerċjali għall-esportazzjonijiet minn 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, bi qbil mal-
koerenza tal-politika għall-iżvilupp 
(PCD),

Or. en
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Ġustifikazzjoni

PAK "li ma tagħmilx ħsara" f’termini ta’ koerenza politika għall-iżvilupp (PCD), tfisser PAK 
li ma tipperikolax il-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel fit-tul jew li ma tħallix impatti 
negattivi fuq l-għajxien ta’ produtturi lokali u b’impriżi żgħar fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw.  Il-politiki ta’ kummerċ, agrikoli, ta’ għajnuna u ta’ żvilupp għandhom 
jappoġġjaw sinerġiji f’dan ir-rigward u ma għandhiex tostakola dawn l-objettivi.

Emenda 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-impatt estern dwar id-dritt għall-ikel 
jinkludi l-impatt fuq il-kapaċità ta’ 
produzzjoni tal-ikel, fuq id-dħul u l-
għajxien tal-bdiewa u fuq l-aċċess għall-
art f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u 
f’pajjiżi foqra li għandhom politiki 
immirati fuq it-tnaqqis tad-dipendenza 
tagħhom fuq l-ikel importat.

Or. en

Emenda 663
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati bi qbil mal-Artikolu 
111 sabiex tiddefinixxi s-sett ta’ indikaturi 
speċifiċi għall-objettivi msemmija fl-
ewwel subparagrafu
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Din tmur lil hinn minn sempliċi deċiżjoni teknika.

Emenda 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3). L-indikaturi 
għandhom ikunu marbutin mal-istruttura 
u l-objettivi tal-politika u għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-progress, l-
effettività u l-effiċjenza tal-politika kontra 
l-objettivi.

Or. en

Emenda 665
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3). L-indikaturi 
għandhom ikunu marbutin mal-istruttura 
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u mal-objettivi tal-politika u għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-progress tal-
effiċjenza u tal-effikaċja tal-politika fil-
konfront ta’ dawn l-objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni ta’ 
Monitoraġġ u Evalwazzjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
amministrazzjonijiet.

Emenda 666
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-qafas ta' monitoraġġ u evalwazzjoni 
għandu jirrifletti l-istruttura tal-politika 
agrikola komuni b'dan il-mod:
(a) Għall-pagamenti diretti previsti fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 
tas-suq previsti fir-Regolament (UE) Nru 
CMO/xxx, u l-applikazzjoni tal-
kundizzjonalità prevista f'dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tissorvelja dawn l-istrumenti abbażi ta'
rappurtar mill-Istati Membri f'konformità 
mar-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjan multiannwali ta' evalwazzjoni 
b'evalwazzjonijiet perjodiċi ta' strumenti 
speċifiċi li għandhom jitwettqu taħt ir-
responsabbiltà tal-Kummissjoni. L-
evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu fil-
ħin u minn evalwaturi indipendenti.
(b) Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
intervent tal-politika ta' żvilupp rurali ser 
jitwettqu f'konformità mal-Art. 74-86 tar-
Regolament (UE) Nru ŻR/xxx.
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Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
impatt kombinat tal-istrumenti kollha tal-
politika agrikola komuni msemmija fil-
paragrafu 1 ser jitkejlu u jiġu vvalutati 
fir-rigward tal-objettivi komuni msemmija 
fil-paragrafu 2. Il-prestazzjoni tal-politika 
agrikola komuni fl-ilħuq tal-objettivi 
komuni tagħha għandha titkejjel u tiġi 
vvalutata abbażi tal-indikaturi komuni 
tal-impatt, u l-objettivi speċifiċi sottostanti 
abbażi tal-indikaturi tar-riżultati. Fuq il-
bażi tal-evidenza pprovduta fl-
evalwazzjonijiet dwar il-politika agrikola 
komuni, inklużi l-evalwazzjonijiet dwar il-
programmi ta' żvilupp rurali, kif ukoll is-
sorsi rilevanti ta' informazzjoni oħrajn, ir-
rapporti dwar il-kejl u l-valutazzjoni tal-
prestazzjoni konġunta tal-istrumenti 
kollha tal-politika agrikola komuni 
għandhom jitħejjew mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni ta’ 
Monitoraġġ u Evalwazzjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
amministrazzjonijiet.

Emenda 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermetti l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-miżuri konċernati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermetti l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-miżuri konċernati. Safejn 
ikun possibbli, tali informazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq sorsi ta' data stabbiliti, 
bħan-Netwerk tad-Data tal-Kontabbiltà 
Agrikola u l-Eurostat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-benefiċjarji diġà jiġbru u jipprovdu ammont sostanzjali ta’ informazzjoni.
Għalhekk hu importanti li l-qafas jafda fuq sorsi ta’ data stabbiliti u kull rekwiżit ta’ 
informazzjoni ġdid jinżamm f’livell minimu.

Emenda 668
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermetti l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-miżuri konċernati.

L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermetti l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-miżuri konċernati. Safejn 
ikun possibbli, tali informazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq sorsi ta' data stabbiliti, 
bħan-Netwerk tad-Data tal-Kontabbiltà 
Agrikola  u l-Eurostat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni tal-
Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
amministrazzjonijiet.

Emenda 669
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, b'kont meħud tal-ħtieġa li 
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dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 
potenzjali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 112 (3).

jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv 
indebitu, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' data 
u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' data potenzjali. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri u l-benefiċjarji diġà jiġbru u jipprovdu ammont sostanzjali ta’ informazzjoni.
Għalhekk hu importanti li l-qafas jafda fuq sorsi ta’ data stabbiliti u kull rekwiżit ta’ 
informazzjoni ġdid jinżamm f’livell minimu.

Emenda 670
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 
dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 
potenzjali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, b'kont meħud tal-ħtieġa li 
jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv 
indebitu, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' data 
u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' data potenzjali. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni tal-
Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni  sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
amministrazzjonijiet.

Emenda 671
Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 
dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 
potenzjali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
tal-eżami msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-
informazzjoni li għandha tintbagħat mill-
Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 
dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 
potenzjali. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni ma għandhomx iwasslu 
għal żieda ulterjuri fil-piż amministrattiv 
fuq l-Istati Membri u l-benefiċjarji. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Or. de

Emenda 672
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill kull erba' snin. L-ewwel rapport 
għandhu jiġi ppreżentat sa mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2017.

4. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-
ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' 
dan l-Artikolu, inklużi l-ewwel riżultati 
dwar il-prestazzjoni tal-politika agrikola 
komuni, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill mhux aktar tard mill-31 ta' 
Diċembru 2018. It-tieni rapport li jinkludi 
valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-politika 
agrikola komuni għandu jiġi ppreżentat 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2021.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar dettalji dwar dak li għandu jiddaħħal fil-Qafas Komuni tal-
Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti li huma ta’ piż fuq l-
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amministrazzjonijiet.

Emenda 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-ilmenti minn bdiewa żgħar u gruppi 
affetwati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw 
f'diffikultajiet serji u mhedda minn 
diffikultajiet serji direttament jew 
indirettament ikkawżati mill-politiki PAK 
għandhom jitressqu lill-Rapporteur 
Permanenti tal-Parlament Ewropew 
għall-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, 
u għandhom jiġu rreġistrati fir-rapport 
annwali tal-Kummissjoni. Min iressaq l-
ilment għandu jiġi megħjun minn Uffiċjal 
tas-Seduta tad-DĠ għall-Agrikoltura 
sabiex ikun żgurat smigħ xieraq tal-każ. 
Tista' titressaq evidenza mill-gruppi 
affettwati jew minn partijiet interessati 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà jeżistu Uffiċjali tas-Seduta fid-DĠ għall-Kompetizzjoni u DĠ għall-Kummerċ. Hemm 
bżonn li jiġi żgurat kontribut proċedurali aktar wiesa' min-naħa tal-impriżi agrikoli u l-
esportaturi tal-UE fil-konfront tal-konformità mad-drittijiet tal-bniedem u l-koerenza tal-
politiki fil-qasam tal-obbligi ta' żvilupp. Għalhekk qed jiġi propost Uffiċjal tas-Seduta għad-
DĠ għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Emenda 674
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110a
Il-valutazzjoni tal-impatti fuq il-pajjiżi li 

qed jiżviluppaw
1. Bi qbil mal-Artikolu 208 TFUE, l-
impatt tal-PAK fuq il-kapaċità ta' 
produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel fit-
tul fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom 
ikunu suġġetti għal valutazzjonijiet 
regolari u indipendenti tal-impatt, filwaqt 
li tingħata attenzjoni speċjali lill-impatti 
fuq il-produtturi lokali żgħar. Il-
valutazzjoni għandha tibbaża ruħha wkoll 
fuq l-evidenza mressqa mill-gvernijiet, l-
organizzazzjonijiet tal-bdiewa, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw li huma sħab kummerċjali tal-
UE.
2. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-
kamp ta' applikazzjoni u l-proċedura 
għall-valutazzjoni tal-impatt, filwaqt li 
tikkunsidra l-inizjattivi internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari mir-
Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Dritt għall-Ikel u l-Kumitat tal-
FAO għas-Sigurtà tal-Ikel.
3. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti 
rapport annwali lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew dwar ir-riżultati tal-
valutazzjoni, l-evidenza miġjuba u r-
reazzjoni politika tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 208. Il-FAO u l-Kumitat dwar is-Sigurtà tal-Ikel effettivament huma żewġ entitajiet 
differenti u għandhom jissemmew it-tnejn.
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Emenda 675
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 110a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110a
Il-valutazzjoni tal-impatti fuq il-pajjiżi li 

qed jiżviluppaw
1. Bi qbil mal-Artikolu 208 TFUE, l-
impatt tal-PAK fuq il-kapaċità ta' 
produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel fit-
tul fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom 
ikunu suġġetti għal valutazzjonijiet 
regolari u indipendenti tal-impatt, filwaqt 
li tingħata attenzjoni speċjali lill-impatti 
fuq il-produtturi lokali żgħar. Il-
valutazzjoni għandha tibbaża ruħha wkoll 
fuq l-evidenza mressqa mill-gvernijiet, l-
organizzazzjonijiet tal-bdiewa, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw li huma sħab kummerċjali tal-
UE.
2. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-
kamp ta' applikazzjoni u l-proċedura 
għall-valutazzjoni tal-impatt, filwaqt li 
tikkunsidra l-inizjattivi internazzjonali 
rilevanti, b'mod partikolari mir-
Rapporteur Speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Dritt għall-Ikel u l-Kumitat tal-
FAO għas-Sigurtà tal-Ikel. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).
3. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti 
rapport annwali lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew dwar ir-riżultati tal-
valutazzjoni, l-evidenza miġjuba u r-
reazzjoni politika tal-UE.

Or. en
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Emenda 676
Julie Girling, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 110a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110a
Kapitolu IV Reġjonalizzazzjoni

Fejn xieraq u bi qbil mal-ftehimiet 
kostituzzjonali tagħhom, l-Istati Membri 
jistgħu jimplimentaw id-dispożizzjonijiet 
tal-politika agrikola komuni fil-livell 
reġjonali.

Or. en

Emenda 677
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110b
L-ilmenti minn sidien ta’ impriżi żgħar u 
gruppi affetwati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw 
f'diffikultajiet serji u mhedda minn 
diffikultajiet serji direttament jew 
indirettament ikkawżati mill-politiki PAK 
għandhom jitressqu lill-Rapporteur 
Permanenti tal-Parlament Ewropew 
għall-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, 
u għandhom jiġu rreġistrati fir-rapport 
annwali tal-Kummissjoni.  Min iressaq l-
ilment għandu jiġi megħjun minn Uffiċjal 
tas-Seduta tad-DĠ għall-Agrikoltura 
sabiex ikun żgurat smigħ xieraq tal-każ. 
Tista' titressaq evidenza mill-gruppi 
affettwati jew minn partijiet interessati 
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oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġi żgurat kontribut proċedurali aktar wiesa' min-naħa tal-impriżi agrikoli u 
l-esportaturi tal-UE fil-konfront tal-konformità mad-drittijiet tal-bniedem u l-koerenza tal-
politiki fil-qasam tal-obbligi ta' żvilupp. Uffiċjali tas-Seduta, uffiċjali tal-Kummissjoni li 
jirċievu informazzjoni dwar infrazzjoni tar-regoli, diġà jeżistu fid-DĠ għall-Kompetizzjoni u 
fid-DĠ għall-Kummerċ. Għalhekk qed jiġi propost Uffiċjal tas-Seduta għad-DĠ għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Emenda 678
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 110c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110c
Ġeneralment meta jkunu qegħdin jiġu 
konklużi ftehimiet kummerċjali, 
għandhom jiddaħħlu klawżoli ta’ 
salvagwardja, fir-rigward tal-impatti 
negattivi tal-PAK fuq is-sigurtà tal-ikel 
għall-perjodu ta’ żmien twil u minħabba 
d-diffikultajiet serji kkawżati lill-impriżi 
żgħar. Klawżola ta' salvagwardja soċjali 
għandha tkun bbażata fuq il-preċedent 
tal-Artikolu 25(2)(b) tal-Ftehim ta’ 
Sħubija Ekonomika bejn il-Cariforum u l-
UE, li jipprevedi li tista’ tittieħed miżura 
ta’ salvagwardja meta prodott ikun qed 
jiġi importat fit-territorju tal-Parti l-oħra 
fi kwantitajiet tant kbar u taħt 
kundizzjonijiet tali li jikkawżaw jew 
jheddu li jikkawżaw tfixkil f’settur tal-
ekonomija, b’mod partikolari fejn dawn 
id-disturbi joħolqu problemi soċjali kbar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Klawżola dwar is-salvagwardji soċjali preċedent tal-Artikolu 25(2b) tal-Ftehim ta’ Sħubija 
Ekonomika bejn il-Cariforum u l-UE.

Emenda 679
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-delega ta’ setgħa msemmija f’dan ir-
Regolament għandha tkun ikkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
ta’ żmien mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Id-delega tas-setgħa msemmija f’dan ir-
Regolament għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn ...*.

_____________

Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-
0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat ta' Lisbona.

Emenda 680
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-delega ta’ setgħa msemmija f’dan ir-
Regolament għandha tkun ikkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
ta’ żmien mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

(2) Id-delegi ta’ setgħat msemmija f’dan ir-
Regolament għandhom ikunu kkonferiti 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-PE għandu jikkonferma b’mod attiv id-delegazzjoni tas-setgħat lill-Kummissjoni u f’każ ta’ 
dubju biex ma jkunx hemm ġlied fil-kamra għall-irkupri tad-drittijiet leġiżlattivi proprji.

Emenda 681
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar 
tard minn disa’ xhur qabel ma jiskadi l-
perjodu ta’ ħames snin, tressaq rapport 
dwar is-setgħat delegati. Id-delegazzjoni 
tas-setgħa għandha tiġi estiża bl-istess 
ammont ta' żmien jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jaqblu ma' din l-
estensjoni, sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu. Għal 
dan il-għan, il-Parlament Ewropew 
għandu jiddeċiedi bil-maġġoranza tal-
membri tiegħu u l-Kunsill permezz ta’ 
maġġoranza kwalifikata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-PE għandu jikkonferma b’mod attiv id-delegazzjoni tas-setgħat lill-Kummissjoni u f’każ ta’ 
dubju biex ma jkunx hemm ġlied fil-kamra għall-irkupri tad-drittijiet leġiżlattivi proprji.

Emenda 682
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux 
aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem 
ta' dan il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, 
dment li l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-
0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat ta' Lisbona.

Emenda 683
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux 
aktar tard mill-iskadenza tal-perjodu ta' 
ħames snin.  Id-delega tas-setgħa 
għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal 
perjodi ta' tul identiku, dment li l-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux tali estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu partikolari.

Or. de
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Emenda 684
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Anness I – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kamp ta’ applikazzjoni minimu tas-
sistema konsultattiva għall-farms fil-
kuntest tal-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, kif 
stabbilit fl-Artikolu 12(2)(c)

L-ambitu tas-sistema konsultattiva għall-
farms ikopri l-miżuri ta’ żvilupp rurali u 
għaldaqstant imur lil hinn mill-
kundizzjonalità u t-tħaddir kif stabbilit fl-
Artikolu 12(3)(c)

Or. en

Emenda 685
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni dwar impatti possibbli ta’ 
tibdil fil-klima fir-reġjuni rilevanti, 
ikkawżati minn emissjonijiet ta’ gass 
b’effett ta’ serra tal-prattiki rilevanti tal-
biedja u dwar il-kontribuzzjoni tas-settur 
agrikolu lejn il-mitigazzjoni permezz ta' 
prattiki tal-biedja u tal-agroforestrija 
mtejba u permezz ta' proġetti ta' enerġija 
rinovabbli fuq il-farm u t-titjib tal-
effiċjenza enerġetika fil-farm.

Informazzjoni dwar impatti attwali u 
previsti futuri ta’ tibdil fil-klima, ikkawżati 
minn emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra 
tal-prattiki rilevanti tal-biedja u dwar il-
kontribuzzjoni tas-settur agrikolu lejn il-
mitigazzjoni permezz ta' prattiki tal-biedja 
u tal-agroforestrija mtejba u permezz ta' 
proġetti ta' enerġija rinovabbli fuq il-farm
ibbażati fuq l-enerġija solari, mir-riħ u l-
iskart mill-farm u l-metodi ta’ titjib tal-
awto-effiċjenza enerġetika fil-farm, 
pereżempju l-iskemi ta’ ippjanar tal-
effiċjenza tal-enerġija..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-kunsens xjentifiku qawwi, it-tibdil fil-klima diġà jaffettwa l-art agrikola u x’aktarx li 
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jimpatta lil kull reġjun.

Emenda 686
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni li tgħin lill-bdiewa 
jippjanaw kif l-aħjar jinvestu fil-
protezzjoni klimatika tas-sistemi tal-farms 
tagħhom, u dwar liema fondi mill-UE 
jistgħu jużaw biex jagħmlu dan; B’mod 
speċifiku, informazzjoni dwar l-
adattament ta’ art agrikola għall-
varjazzjonijiet u t-tibdil fit-tul u l-
informazzjoni dwar kif jadottaw miżuri 
agronomiċi prattiċi biex tiżdied ir-
reżistenza tas-sistemi ta’ biedja għall-
għarar u n-nexfiet, u biex jitjiebu u jiġu 
ottimizzati l-livelli ta’ karbonju fil-
ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tgħin lill-bdiewa jippjanaw kif l-aħjar jinvestu fil-protezzjoni klimatika tas-
sistemi tal-farms tagħhom, u dwar liema fondi mill-UE jistgħu jużaw biex jagħmlu dan

Emenda 687
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar l-ottimizzar tal-
produzzjoni u t-tnaqqis tal-ispejjeż ta’ 
produzzjoni bil-promozzjoni ta’ sistemi ta’ 
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mergħat ibbażati fuq il-bwar għall-
annimali li jixtarru aktar milli fuq l-
affidament fuq l-importazzjoni tas-sojja, 
inkluż informazzjoni dwar l-ottimizzar tal-
potenzjal ta’ bwar temporanji b’taħlit ta’ 
ħaxix u legumi, eċċ.

Or. en

Emenda 688
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar koorrelazzjoni 
pożittiva bejn il-bijodiversità u r-
reżistenza tal-agro-ekosistema, u l-firxa 
tar-riskju, u ukoll ir-rabta bejn il-
monokulturi u suxxettibilità għall-
fa;lliment tal-uċuħ tar-raba’ jew tal-ħsara 
minn organiżmi ta' ħsara u minn 
avvenimenti klimatiċi estremi

Or. en

Emenda 689
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar kif l-aħjar titwaqqaf 
il-firxa ta’ speċi aljeni invażivi u r-raġuni 
għalfejn dan hu importanti għall-
funzjonament effettiv tal-eko-sistema, 
inkluż informazzjoni dwar l-aċċess għall-
finanzjament għall-tħassir ta’ skemi li 
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jimplikaw spejjeż addizzjonali

Or. en

Emenda 690
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Linji gwida immirati biex jippromwovu 
interazzjoni intelliġenti bejn iż-żoni 
agrikoli indipendenti għat-titjib tal-
protezzjoni tal-bijodiversità, u użu aktar 
effiċjenti ta’ dħul agrikolu bi qbil mal-
prinċipji tal-Ġestjoni Integrata tal-Uċuħ 
tar-Raba’ stabbilit fl-SUD.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Emenda 691
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħarsien tal-ilma: Il-ħarsien tal-ilma u ċiklu effiċjenti ta’ 
nutrijenti:
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Or. en

Emenda 692
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Użu sewwa tal-prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti kif stabbilit fl-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru1107/2009, 
partikolarment il-konformità mal-prinċipji 
ġenerali ta’ mmaniġġjar integrat ta’ 
organiżmi ta’ ħsara kif imsemmi fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/128/KE li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-organiżmi ta' ħsaraċidi.

Użu sewwa tal-prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti kif stabbilit fl-Artikolu 55 tar-
Regolament (KE) Nru1107/2009, 
partikolarment il-konformità mal-prinċipji 
ġenerali ta’ mmaniġġjar integrat ta’ 
organiżmi ta’ ħsara kif imsemmi fl-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/128/KE li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-organiżmi ta' ħsaraċidi. Jagħtu 
konsulenza speċifika dwar il-ġestjoni 
integrata tal-organiżmi ta' ħsara u l-użu 
ta’ alternattivi mhux kimiċi fir-rigward 
tal-organiżmi ta' ħsaraċidi, inkluż l-użu 
ta’ miżuri ta’ kontroll bijoloġiku bħala 
mezz ta’ tnaqqis jew mitigazzjoni tal-
organiżmi ta' ħsara u l-effetti tal-
organiżmi ta' ħsara bħall-użu ta’ 
għedewwa naturali u sustanzi naturali li 
jsaħħu l-pjant, kif ukoll standards ta’ 
sigurtà okkuppazzjonali. 

Or. en

Emenda 693
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar il-benefiċċji ta’ 
sistemi b'ċiklu magħluq u ta’ ċiklu ta’ 
nutrijenti fuq il-farm/lokali għall-ispejjeż 
ta’ produzzjoni fuq il-farm u t-tnaqqis 
tan-nefqa pubblika, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ ġestjoni 
nutrizzjonali

Or. en

Emenda 694
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar sistemi ta’ 
irrigazzjoni sostenibbli, b’volum ta’ 
irrigazzjoni baxx u dwar kif jottimizzaw 
sistemi sostnuti mill-ilma tax-xita, għall-
promozzjoni tal-użu effiċjenti tal-ilma.

Or. en

Emenda 695
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – inċiż 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar it-tnaqqis tal-użu 
tal-ilma fl-agrikoltura, inkluż l-għażla tal-
uċuħ tar-raba’, it-titjib ta’ ħumus tal-
ħamrija biex tiżdied iż-żamma tal-ilma u 
jitnaqqas il-bżonn ta’ irrigazzjoni.
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Or. en

Emenda 696
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifikazzjoni ta’ mard tal-annimal u tal-
pjantii:

Mard tal-annimali u tal-pjanti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pariri dwar il-mard għandha tiġi estiża għal aktar mis-sempliċi obbligu ta’ notifika, u 
għandha minn tal-inqas tindirizza l-kawżi tal-mard

Emenda 697
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Direttiva tal-Kunsill 

Or. en

Emenda 698
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Iż-żamma ta’ ħamrija b’saħħitha u fertili:
- Informazzjoni dwar il-biota tal-ħamrija 
u t-titjieb tal-istruttura tal-frak permezz 
ta’ metodi agronomiċi sempliċi bħar-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ u l-impatti 
fuq il-fertilità, il-kapaċità produttiva u d-
drenaġġ fuq il-perjodu twil ta’ żmien; 
affidament żejjed fuq fertilizzanti sintetiċi 
u l-konsegwenzi għas-saħħa tal-ħamrija, 
it-tniġġis tal-ilma u l-ispejjeż ta’ 
produzzjoni tal-farm; it-tnaqqis taż-żieda 
fl-organiżmi ta' ħsara u tifqigħa tal-
organiżmi ta' ħsara permezz ta’ rotazzjoni 
tal-uċuħ tar-raba’.

Or. en

Emenda 699
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Innovazzjoni: Innovazzjoni (orizzontali għas-suġġetti 
kollha msemmija aktar 'il fuq):

Or. en

Emenda 700
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni dwar azzjonijiet immirati Informazzjoni dwar l-objettivi tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni għall-



PE494.482v02-00 158/189 AM\910034MT.doc

MT

lejn l-innovazzjoni. produttività u s-sostenibilità Agrikola kif 
dikjarat fl-Artikolu 61 tar-Regolament 
(UE) RD.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol u l-ħidma tal-EIP għall-Produttività u Sostenibilità Agrikola ma jistgħux jiġu 
separati mis-Sistema Konsultattiva għall-Farms.  L-interdipendenza u r-rabtiet għandhom 
jiġu żviluppati aktar sabiex tiġi massimizzata l-utilità u l-ambitu tagħhom. L-introduzzjoni ta' 
informazzjoni dwar l-objettivi tal-EIP u dwar gruppi operattivi eżistenti u dwar il-kompiti 
tagħhom skont l-ambitu minimu tas-Sistema Konsultattiva tal-Farms, għandu jiżgura li l-
bdiewa huma konxji mill-attivitajiet kontinwi u li se jippromwovu s-sinerġiji bejn iż-żewġ 
strumenti.

Emenda 701
Britta Reimers

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar il-gruppi operattivi 
eżistenti maħluqa skont l-Artikolu 62 tar-
Regolament (UE) ŻR  inkluż il-kompiti 
tagħhom u l-promozzjoni ta’ skambju u 
kooperazzjoni magħhom, fejn xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol u l-ħidma tal-EIP għall-Produttività u Sostenibilità Agrikola ma jistgħux jiġu 
separati mis-Sistema Konsultattiva għall-Farms.  L-interdipendenza u r-rabtiet għandhom 
jiġu żviluppati aktar sabiex tiġi massimizzata l-utilità u l-ambitu tagħhom. L-introduzzjoni ta' 
informazzjoni dwar l-objettivi tal-EIP u dwar gruppi operattivi eżistenti u dwar il-kompiti 
tagħhom skont l-ambitu minimu tas-Sistema Konsultattiva tal-Farms, għandu jiżgura li l-
bdiewa huma konxji mill-attivitajiet kontinwi u li se jippromwovu s-sinerġiji bejn iż-żewġ 
strumenti.

Emenda 702
Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar il-Programmi ta’ 
Żvilupp Rurali orjentati għat-twettiq tal-
prijoritajiet tat-trasferiment tal-għarfien u 
l-inovazzjoni fl-agrikoltura kif dikjarat fl-
Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) ŻR

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta' informazzjoni lill-bdiewa dwar programmi ta' żvilupp rurali eżistenti ffokati fuq it-
twettiq tal-prijoritajiet tat-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni fl-Agrikoltura għandhom 
jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-bdiewa f'dawn il-programmi u għandhom jikkontribwixxu 
biex it-transizzjoni lejn agrikoltura aktar innovattiva, produttiva u kompetittiva titħaffef.

Emenda 703
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskambju tal-aħjar prattika, taħriġ u 
bini tal-kapċità (orizzontali għas-suġġetti 
kollha msemmija aktar 'il fuq)

Or. en

Emenda 704
Brian Simpson

Proposta għal regolament
Anness 2 – Titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4), Artikolu 5(a), (b), (d)

(Din l-Emenda tapplika għall-RMS2 “id-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi 
(ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7)”)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali għall-protezzjoni tal-għasafar taż-żoni agrikoli li l-Artikoli 5(a), (b), (d) mid-
Direttiva dwar l-Għasafar, fir-rigward tal-qtil jew il-kattura deliberati ta' għasafar selvaġġi, 
ta' ħsara għall-bajd u l-bejtiet u tad-disturb tal-għasafar, jerġgħu jiddaħħlu fir-rekwiżiti tal-
RMS.

Emenda 705
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – Parti Introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

RMS: Rekwiżit ta’ mmaniġġjar statutorju RMS: Rekwiżit ta’ mmaniġġjar statutorju

KAAT: Standards għal kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba ta’ art

KAAT: Standards għal kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba tas-sistemi 
agrikoli

Or. en

Emenda 706
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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Anness II – Titolu tal-Kwistjoni Ewlenija “Ilma”

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ilma Il-ħarsien tal-ilma u l-effiċjenza taċ-ċiklu 
tan-nutrijenti

Or. en

Emenda 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness II —Kwistjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 4 u 5 Il-Konformità mal-programm tal-azzjoni 
u mal-kodiċi ta’ prattika agrikola tajba 
stabbilit mill-Istati Membri skont l-
Artikoli 4 u 5, għal azjendi agrikoli f’żoni 
li huma vulnerabbli għat-tniġġis tan-
nitrati

Or. es

Emenda 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Anness II —Kwestjoni Ewlenija ‘Ilma’ — RMS 1— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 4 u 5 Il-konformità mal-programm ta’ azzjoni u 
mal-kodiċi ta’ prattika tajba għall-azjendi 
agrikoli f’żoni vulnerabbli

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aktar mis-sempliċi referenza għall-Artikoli mid-Direttiva fir-rigward tal-obbligi tal-Istati 
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Membri b'mod ġenerali, għandha ssir referenza għar-rekwiżiti speċifiċi li l-benefiċjarji 
għandhom iwettqu.

Emenda 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness II —Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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

Or. en

Ġustifikazzjoni

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Emenda 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness II —Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid) — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9, Artikolu 11(3)(e), Artikolu 
11(3)(g), Artikolu 11(3)(h), Artikolu 
11(3)(i), Artikolu 11(3)(j)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Emenda 711
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-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

Or. en

Emenda 712
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid) — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 9, Artikolu 11(3)(e), Artikolu 
11(3)(g), Artikolu 11(3)(h), Artikolu 
11(3)(i), Artikolu 11(3)(j) 

Or. en

Emenda 713
Bas Eickhout
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2000/60/KE tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma. 

Or. en

Emenda 714
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — RMS 1a (ġdid)— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Art. 9, Art. 11(3) e, g-j

Or. en

Emenda 715
Michel Dantin

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — KAAT 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-
tniġġis: projbizzjoni ta' rimi dirett fl-ilma 
ta' taħt l-art u miżuri li jipprevjenu t-
tniġġis indirett tal-ilma ta' taħt l-art 
permezz ta' rimi fuq l-art u t-tnixxija, 
permezz tal-ħamrija, ta' sustanzi 
perikolużi kif elenkati fl-Anness għad-
Direttiva 80/68/KEE

imħassar
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Or. fr

Emenda 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwestjoni Ewlenija “Ilma” — KAAT 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-
tniġġis: projbizzjoni ta' rimi dirett fl-ilma 
ta' taħt l-art u miżuri li jipprevjenu t-
tniġġis indirett tal-ilma ta' taħt l-art 
permezz ta' rimi fuq l-art u t-tnixxija, 
permezz tal-ħamrija, ta' sustanzi 
perikolużi kif elenkati fl-Anness għad-
Direttiva 80/68/KEE

L-applikazzjoni korretta ta’ prodotti ta’ 
korrezzjoni tal-pjanti; l-użu ta' prodotti 
awtorizzati biss, fil-kwantitajiet 
rakkomandati u bi qbil mal-
indikazzjonijiet fuq it-tikketta. Iż-żamma 
ta' rekord tal-isem tal-prodott użat, il-
formulazzjoni tiegħu, id-data u l-ġonta 
raba’ li fuqha ġie applikat, il-persuna li 
tapplikom u l-livell tal-kwalifiki ta’ dik il-
persuna, l-ammont applikat u l-metodu 
ta’ applikazzjoni

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-obbligi rilevanti ta' kundizzjonalità għandhom jinkludu d-Direttiva 2000/60/KE hekk kif l-
Istati Membri jittrasponuha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Għaldaqstant dan ir-rekwiżit 
għandu jitħassar u jinbidel b'wieħed li jkun ta' prevenzjoni u li jista' jiġi vverifikat.

Emenda 717
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Ilma” — KAAT 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-densità massima ta’ ħażna għall-
kapaċita ta’ assorbiment taż-żona 
agrikola

Or. en
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Emenda 718
Albert Deß

Proposta għal regolament
Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kopertura minima ta’ ħamrija imħassar

Or. de

Emenda 719
 Diane Dodds

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kopertura minima ta’ ħamrija imħassar

Or. en

Emenda 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kopertura minima ta’ ħamrija Fuq art inklinata li fuqha jikbru uċuħ tar-
raba’ għudi, iż-żamma ta’ kopertura tal-
ħamrija b’veġetazzjoni ta’ ħaxix (selvaġġi 
jew miżrugħa) ħlief meta din tikkompeti 
għal nutrijenti mal-uċuħ tar-raba’

«
Or. es
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni hu ġeneriku ħafna u jista’ jwassal għal problemi fl-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni.

Emenda 721
Albert Deß

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Immaniġġjar minimu ta’ artijiet li 
jirrifletti kundizzjonijiet speċifiċi għal siti 
għal-limitazzjoni tal-erożjoni

imħassar

Or. de

Emenda 722
Diane Dodds

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Immaniġġjar minimu ta’ artijiet li 
jirrifletti kundizzjonijiet speċifiċi għal siti 
għal-limitazzjoni tal-erożjoni 

imħassar 

Or. en

Emenda 723
Diane Dodds

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Manutenzjoni ta’ livell ta’ materja 
organika għall-ħamrija inkluża 

imħassar 
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projbizzjoni ta’ ħruq tal-qasbija fir-raba’ 
tal-ħrit

Or. en

Emenda 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Manutenzjoni ta’ livell ta’ materja 
organika għall-ħamrija inkluża 
projbizzjoni ta’ ħruq tal-qasbija fir-raba’ 
tal-ħrit

Il-projbizzjoni ta’ materja organika għall-
ħamrija, ħlief għal raġunijiet ta’ saħħa 
tal-pjanti u ta’ residwu taż-żabra

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din hi waħda mill-aktar prattiki ta’ ħsara.

Emenda 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Manutenzjoni ta’ livell ta’ materja organika 
għall-ħamrija inkluża projbizzjoni ta’ ħruq 
tal-qasbija fir-raba’ tal-ħrit

Manutenzjoni ta’ livell ta’ materja organika 
għall-ħamrija permezz ta’ prattiki 
adegwati inkluża projbizzjoni ta’ ħruq tal-
qasbija fir-raba’ tal-ħrit

Or. en

Emenda 726
Albert Deß
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Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ 
ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

imħassar

Or. de

Emenda 727
Michel Dantin

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ 
ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

imħassar

Or. fr

Emenda 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ 
ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża projbizzjoni tal-
ewwel ħrit hi diskriminanti ħafna għal xi Stati Membri. Is-sehem tal-ħamrija b'livell għoli ta' 
karbonju hu ogħla ħafna f'xi Stati Membri meta mqabbel ma' oħrajn. Din il-miżura ma 
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għandhiex tiddaħħal fil-livell ta' farm individwali. Jista' jkun hemm bosta każijiet meta l-
projbizzjoni tal-ewwel ħrit tista' twaqqaf l-iżvilupp strutturali meħtieġ ta' farm individwali.

Emenda 729
Diane Dodds

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ 
ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

imħassar

Or. en

Emenda 730
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ ħamrija 
li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ ħamrija 
li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ħrit u l-konverżjoni 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ test li jagħmel aktar sens jekk l-għan li ma jitħalliex ir-rilaxx tal-karbonju permezz 
tal-ħrit: Jekk ħamrija tal-pit b'livell għoli ta' karbonju jew art mistagħdra kienet tinħarat 
bosta snin ilu, din taqa' lil hinn mill-ambitu tar-regola, anke jekk ikun għad hemm rilaxx 
sostanzjali ta' karbonju u mineralizzazzjoni.

Emenda 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ 
ħamrija li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

Protezzjoni ta’ art mistagħdra, art torbiera 
u xagħrija, inkluża projbizzjoni tal-ewwel 
ħrit

____________________ ____________________

Il-ħrit tal-art mistgħadra u tal-art b'ħafna 
karbonju li ġiet iddefinita sa mhux aktar 
tard mill-2011 bħala raba' li jinħarat skont 
l-Artikolu 2 punt (a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1120/2009 u li tikkonforma mad-
definizzjoni ta' raba' li jinħarat kif stipulat 
fl-Artikolu 4 punt (f) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx m'għandux jitqies bħala l-
ewwel ħrit.

Il-ħrit tal-art mistgħadra, art torbiera u 
xagħrija li ġiet iddefinita sa mhux aktar 
tard mill-2011 bħala raba' li jinħarat skont 
l-Artikolu 2 punt (a) tar-Regolament (KE) 
Nru 1120/2009 u li tikkonforma mad-
definizzjoni ta' raba' li jinħarat kif stipulat 
fl-Artikolu 4 punt (f) tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx m'għandux jitqies bħala l-
ewwel ħrit.

Or. es

Emenda 732
Diane Dodds

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Ħamrija u ħażna ta’ karbonju” – KAAT 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ ħamrija 
li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

Protezzjoni ta’ art mistagħdra u ta’ ħamrija 
li jkollha ħafna karbonju inkluża 
projbizzjoni tal-ewwel ħrit

____________________ ____________________

Il-ħrit tal-art mistgħadra u tal-art b'ħafna 
karbonju li ġiet iddefinita sa mhux aktar 
tard mill-2011 bħala raba' li jinħarat 
skont l-Artikolu 2 punt (a) tar-
Regolament (KE) Nru 1120/2009 u li 
tikkonforma mad-definizzjoni ta' raba' li 
jinħarat kif stipulat fl-Artikolu 4 punt (f) 
tar-Regolament (UE) Nru DP/xxx
m'għandux jitqies bħala l-ewwel ħrit.

Il-ħrit ta’ bwar li mhuwiex immedjatament 
miżrugħa mill-ġdid bħala ħaxix 
m'għandux jitqies bħala l-ewwel ħrit.

Or. en
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Emenda 733
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4), Artikolu 5(a), (b) u (d)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikoli mid-Direttiva għall-Għasafar tneħħew mir-rekwiżiti tal-RMS. Dawn jirrelataw mal-
qtil jew il-kattura deliberati ta' għasafar selvaġġi, ta' ħsara għall-bajd u l-bejtiet u tad-disturb 
tal-għasafar. Nixtiequ nerġgħu naraw l-introduzzjoni mill-ġdid ta' dawn l-Artikoli fl-RMS 
peress li hemm evidenza ċara li l-qtil deliberat tal-għasafar, b'mod partikolari ta' tajr tal-
priża u tal-għasafar tal-għana hi problema rikorrenti fl-art agrikola u mal-benefiċjarji tal-
PAK. It-theddid ta' penali għall-pagamenti tal-PAK toħloq deterrent effettiv ħafna.

Emenda 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4) , Artikolu 5(a), (b) u (d)

Or. en

Emenda 735
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
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 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4), 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-ġdid tal-Artikoli li tneħħew mil-lista tal-artikoli applikabbli għar-rekwiżiti tal-
RMS (Artikoli 5(a), (b), (d) tad-Direttiva għall-Għasafar 2009/147/KE), fir-rigward tal-qtil 
jew il-kattura deliberati ta' għasafar selvaġġi, ta' ħsara għall-bajd u l-bejtiet u tad-disturb 
tal-għasafar.

Emenda 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4), Artikolu 5(a), (b), (d)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni neħħiet l-Artikoli 5(a), (b), u (d) tad-Direttiva għall-Għasafar 2009/147/KE 
mir-rekwiżiti attwali tal-RMS. Dawn jirrelataw mal-qtil jew il-kattura deliberati ta' għasafar 
selvaġġi, ta' ħsara għall-bajd u l-bejtiet u tad-disturb tal-għasafar. Hemm evidenza ċara li l-
qtil deliberat tal-għasafar, b'mod partikolari ta' tajr tal-priża u tal-għasafar tal-għana hi 
problema rikorrenti fl-art agrikola u mal-benefiċjarji tal-PAK. Għaldaqstant iż-żieda 
magħmula mal-KAAT biex tinkludi projbizzjoni ta' tqaċċit ta' ħitan ta' ħaxix u siġar tul l-
istaġun tat-trobbija tal-frieħ tal-għasafar mhuwiex biżżejjed biex jiġġustifika t-tneħħija tal-
Artikoli tad-Direttiva għall-Għasafar.

Emenda 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
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 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Il-konformità mal-miżuri stabbili mill-
Istati Membri għall-SBPAs skont l-
Artikolu 4(4)

Or. es

Emenda 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 2 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(1), Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

Il-konformità mar-restrizzjonijiet dwar l-
attività agrikola f’oqsma li huma 
importanti għat-tjur selvaġġ u bl-obbligi 
applikabbli fiż-Żoni ta’ Protezzjoni għall-
Għasafar Speċjali

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aktar milli referenza għall-artikoli mid-direttiva relatata mal-obbligi tal-Istati Membri b'mod 
ġenerali, għandu jkun hemm referenza għar-rekwiżiti speċifiċi li l-benefiċjarji jridu jwettqu.

Emenda 739
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Bijodiversità” – RMS 3 - l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Artikolu 6 (1) u (2)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni mill-ġdid tal-artikoli mneħħija mil-lista ta' dawk applikabbli għar-rekwiżiti tal-
RMS (Artikolu 6(3-4) u l-Artikolu 13(1)a tad-Direttiva għall-Ħabitats 92/43/KEE) fir-rigward 
tal-impatti tad-deċiżjonijiet għall-ippjanar u għal proġetti oħrajn li x'aktarx ikollhom effett 
sinifikanti fuq is-siti ta' Natura 2000, il-mitigazzjoni ta' kwalunkwe ħsara fuq sit jekk 
jitkompla x-xogħol, u għall-qerda deliberata ta' speċji protetti ta' pjanti selvaġġi.

Emenda 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RMS 3— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Article 6 (1) u (2), Artikolu 6 (3), (4), 
Artikolu 13(1)(a)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni neħħiet l-Artikolu 6(3), (4) u l-Artikolu 13(1)(a) tad-Direttiva għall-Ħabitats 
92/43/KEE mill-RMS attwali. Dawn huma marbuta mar-rekwiżiti biex l-awtoritajiet 
nazzjonali jivvalutaw pjanijiet u proġetti li x'aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq is-siti
Natura 2000 u biex itaffu l-ħsarat għas-sit f'każ li jitwettaq proġett. Ma hemm l-ebda għalfejn 
dawn l-artikoli għandhom jitneħħew mill-RMS.

Emenda 741
Andrea Zanoni

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — SMR 3— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Artikolu 6 (1), (2), (3) u (4), Artikolu 13, 
(1) (a)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikoli mid-Direttiva għall-Ħabitats tneħħew mir-rekwiżiti tal-RMS. Dawn huma marbuta 
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mar-rekwiżiti biex l-awtoritajiet nazzjonali jivvalutaw pjanijiet u proġetti li x'aktarx ikollhom 
effett sinifikanti fuq is-siti Natura 2000 u biex itaffu l-ħsarat għas-sit f'każ li x-xogħol 
jitkompla u l-qerda deliberata ta' speċi protetti ta' pjanti selvaġġi. Nixtiequ nerġgħu naraw 
dawn l-artikoli nklużi fl-RMSs.

Emenda 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RMS 3— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Artikolu 6 (1) u (2), Artikolu 13(1)(a)

Or. en

Emenda 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RMS 3— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Il-konformità mar-rekwiżiti obbigatorji 
stabbiliti mill-Istati Membri għall-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
flora u l-fawna selvaġġa skont l-Artikolu 
6(1) u (2).

Or. es

Emenda 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament



AM\910034MT.doc 177/189 PE494.482v02-00

MT

Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RMS 3— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Il-konformità mal-pjanijiet ta' 
immaniġġjar mfassla għal Żoni Speċjali 
ta' Konservazzjoni

Or. es

Ġustifikazzjoni

Aktar milli ssir referenza għall-artikoli mid-direttivi li għandhom x'jaqsmu mal-obbligi tal-
Istati Membri b'mod ġenerali, għandu jkun hemm referenza għar-rekwiżiti speċifiċi li l-
benefiċjarji għandhom iwettqu.

Emenda 745
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Annex II — Main Issue ‘Water’ — SMR 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri rilevanti li joħorġu mid-Direttiva 
2009/128/KE tal-21 ta' Ottubru 2009 li 
jistabbilixxu qafas għal azzjoni tal-
Komunità biex jinkiseb l-użu sostenibbli 
ta' pestiċidi

Or. en

Emenda 746
Albert Deß

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, 
inkluż fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, 
għadajjar, fossijiet, siġar f’linji dritti, 

imħassar
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flimkien jew iżolati, mqasam ta’ għelieqi u 
inkluż projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan 
tal-ħaxix u siġar waqt l-istaġun ta' 
tgħammir u trobbija tal-għasafar u miżuri 
jekk jista’ jkun biex ikunu evitati speċijiet 
u organiżmi ta’ ħsara invażivi.

Or. de

Emenda 747
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, 
inkluż fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, 
għadajjar, fossijiet, siġar f’linji dritti, 
flimkien jew iżolati, mqasam ta’ għelieqi u 
inkluż projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan 
tal-ħaxix u siġar waqt l-istaġun ta' 
tgħammir u trobbija tal-għasafar u miżuri 
jekk jista’ jkun biex ikunu evitati speċijiet 
u organiżmi ta’ ħsara invażivi.

imħassar

Or. fr

Emenda 748
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 

Il-preservazzjoni ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, inkluż fejn ikun xieraq, ħabitats 
naturali u semi-naturali ħitan tal-ħaxix, 
għadajjar, fossijiet, siġar f’linji dritti, 
flimkien jew iżolati, mqasam ta’ għelieqi u 
inkluż projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan 
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trobbija tal-għasafar u miżuri jekk jista’ 
jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi. 

tal-ħaxix u siġar waqt l-istaġun ta' 
tgħammir u trobbija tal-għasafar. Iż-
żamma tal-ħabitats semi-naturali1 kollha 
fiż-żona agrikola, inkluż il-bwar, msaġar, 
art  miksija siġar u art mistgħadra semi-
naturali.  Il-bdiewa ma għandhomx 
iwettqu proġetti ta' drenaġġ, ħrit, 
ikklirjar, livellar, żrigħ mill-ġdid jew 
koltivazzjonijiet ġodda fuq art mhix 
ikkoltivata jew f'ħabitats semi-naturali 
mingħajr approvazzjoni minn qabel mill-
awtoritajiet adegwati; żamma ta’ uċuħ tar-
raba' permanenti f'kondizzjoni veġettativa 
tajba; u miżuri adegwati biex jiġu evitati 
speċi invażivi u organiżmi ta' ħsara 
____________________
1 Ħabitats semi-naturali jikkonsistu 
f'veġetazzjoni li hi ġestita bil-mergħa 
u/jew bit-tqċċit, li iżda ma tinħaratx, ma 
tinżergħax, u li ma tingħatax fertilizzanti 
artifiċjali jew li ma ġietx trattata 
b'bijoċidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dinl-emenda l-ewwel nett tirreferi għal ħabitats naturali u semi-naturali li jistgħu jkunu 
elementi ta' pajsaġġ u t-tieni nett għal ħabitats semi-naturali li mhumiex inklużi bħala tali.
Ħabitats semi-naturali jistgħu jiġu użatti direttament b'mod agrikolu (mergħa/ħsad) jew 
indirettament, jiġifieri li jkollhom valur agro-ekoloġiku bħala riżorsa tal-ikel/refuġju għad-
dakkara/predaturi naturali ta' speċi ta' organiżmi ta' ħsara, eċċ.

Emenda 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix
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u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar u miżuri jekk jista’ 
jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi.

u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar u billi jittieħdu l-passi 
raġonevoli kollha biex tkun evitata l-
espansjoni ta' veġetazzjoni mhux mixtieqa 
bħal speċijiet invażivi fuq art agrikola.

Or. en

Emenda 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-
ħaxix u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir 
u trobbija tal-għasafar u miżuri jekk jista’ 
jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi. 

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u miżuri jekk 
jista’ jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-proposta magħmula f'dan id-dokument, dawn il-miżuri ġenerali għall-
protezzjoni tal-għasafar huma diġà inklużi fl-RGL2.

Emenda 751
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
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fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar u miżuri jekk jista’ 
jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi. 

fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar. u miżuri adegwati 
jekk jista’ jkun biex ikunu evitati speċijiet 
u organiżmi ta’ ħsara invażivi 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċi invażivi dominanti bil-qawwi drastikament inaqqsu l-bijodiversità u jnaqqsu r-
reżistenza tal-agro-ekosistemi/tal-ekosistemi semi-naturali għall-għarar, nexfiet u attakki 
minn organiżmi ta' ħsara, li kull ma jmur sejrin jiżdiedu bit-tibdil fil-klima. Għandu tal-inqas 
ikun hemm rekwiżit biex jiġi rappurtat u biex tittieħed azzjoni bażika. It-tħassir sħiħ tar-
rekwiżit mhijiex is-soluzzjoni: Il-fondi pubbliċi jistgħu ma jintefqux minħabba azzjoni rapida 
aktar kmieni – aktar ma infestazzjoni titħalla tikber, issir aktar għalja u diffiċli biex tinqered.

Emenda 752
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni," — KAAT 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żamma minima ta' art agrikola biex 
ikun żgurat li l-art agrikola tinżamm 
f'kundizzjoni li tevita t-tħassir tal-pajsaġġ 
u l-bijodiversità. L-istandards għandhom 
jinkludu rati tal-istokk tal-annimali jew/u 
mergħat adegwati/ reġimi ta' ħsad u ż-
żamma ta' uċuħ tar-raba' permanenti 
f'kundizzjoni veġetattiva tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards dwar żamma minima ma għandhomx ikunu limitati għaż-żamma tal-elementi tal-
pajsaġġ bħall-ħitan tal-ħaxix u s-siġar. Għandhom jimmiraw li jiżguraw li l-valuri ambjentali 
(pajsaġġ, bijodiversità, ħżin tal-karbonju, protezzjoni tal-ħamrija) ta' art agrikola ma jintilfux 
permezz tal-koltivazzjoni u tal-intensifikazzjoni. u l-art agrikola kollha tinżamm f'minn 
tal-inqas standard bażiku li jevita t-tħassir tal-pajsaġġ u tal-bijodiversità, permezz ta' livell 
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ta' attività minimu, bħall-mergħa, Ħsad eċċ.

Emenda 753
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-protezzjoni ta' mergħat permanenti fil-
livell tal-farm bi projbizzjoni fuq il-ħrit 

Or. en

Emenda 754
Michel Dantin

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Sigurtà fl-Ikel” – RMS 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ 
April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni 
tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi 
li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika 
u ta’ beta-agonists (ĠU L125, 23.5.1996, 
p.3)

imħassar

Or. fr

Emenda 755
Michel Dantin

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Sigurtà fl-Ikel” – RMS 5 – l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3(a), (b), (d) u (e) u Artikoli 4, 5 imħassar
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u 7

Or. fr

Emenda 756
Albert Deß

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali” – RMS 
6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-15 
ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-ħnieżer (ĠU L 213, 
8.8.2005, p. 31)

imħassar

Or. de

Emenda 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Proposta għal regolament
 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali” – RMS 
6 – l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3, 4 u 5 Artikoli 4 u 5

Or. en

Emenda 758
Albert Deß

Proposta għal regolament
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 Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali” – RMS 
7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema 
għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni 
tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1)

imħassar

Or. de

Emenda 759
Albert Deß

Proposta għal regolament
Anness II – Kwistjoni Ewlenija “Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali” – RMS 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u 
kaprini (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8)

imħassar

Or. de

Emenda 760
Michel Dantin

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Mard tal-annimali”— RMS 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli 
għall-prevenzjoni, kontroll u 
eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija 

imħassar
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sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 
31.5.2001, p. 1) 

Or. fr

Emenda 761
Michel Dantin

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Mard tal-annimali”— RMS 9— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 7, 11, 12, 13 u 15 imħassar

Or. fr

Emenda 762
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Azzjoni dwar ir-eżistenza antimikrobiċi”(AMR) 
(ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni dwar ir-eżistenza antimikrobiċi 
(AMR) 

Or. en

Ġustifikazzjoni

» Animal Health Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: 
Strengthen surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.
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Emenda 763
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Azzjoni dwar ir-eżistenza antimikrobiċi”(AMR) —
KAAT 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjan ta' Azzjoni kontra theddid dejjem 
akbar minn Reżistenza Antimikrobiċi 
(COM(2011) 748 finali, 15.11.2011) 
Għall-annimali li jipproduċu l-ikel. 
Prattiki tal-Biedja Tajbin biex jiġu evitati 
infezzjonijiet li jinkludu limiti ta’ densità, 
dokumentazzjoni tat-trattamenti inklużi il-
profilassi, l-ebda użu ta’ antimikrobjali 
importanti kritiċi 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Emenda 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti” — RMS 10— l-
aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55, l-ewwel u t-tieni sentenza Applikazzjoni xierqa ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti u konformità sħiħa 
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mal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' 
ħsara bi qbil mad-Direttiva 2009/128/KE

Or. es

Emenda 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti” — RMS 10— l-
aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 55, l-ewwel u t-tieni sentenza L-applikazzjoni korretta ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti; l-użu ta' prodotti 
awtorizzati biss, fil-kwantitajiet 
rakkomandati u bi qbil mal-
indikazzjonijiet tat-tikketta. Iż-żamma ta' 
rekord tal-isem tal-prodott użat, il-
formulazzjoni tiegħu, id-data li fiha ġie 
applikat lill-ħabel ta’ raba’ kkonċernat, il-
persuna li tapplikah u l-livell tal-kwalifiki 
tal-persuni, l-ammont applikat u l-metodu 
ta’ applikazzjoni

Or. es

Emenda 766
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Trattament Xieraq tal-Annimali” — RMS 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE tad-19 
ta' Lulju 1999 li tistabbilixxi standards 
minimi għall-ħarsien ta' tiġieġ li jbid (ĠU 
L 203, 3.8.1999, p. 53-57).

Or. en
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Emenda 767
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Trattament Xieraq tal-Annimali” — RMS 13b (ġdid) 
— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3, 4 u 6

Or. en

Emenda 768
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
 Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Trattament Xieraq tal-Annimali” — RMS 13b (ġdid) 
— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE tat-
28 ta’ Ġunju 2007 li tistipula r-regoli 
minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ 
mrobbija għall-produzzjoni tal-laħam 
(ĠU L 182, 12.7.2007, p.19-28)

Or. en

Emenda 769
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija “Trattament Xieraq tal-Annimali” — RMS 13b (ġdid) 
— l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3 u 4 (6) u 4 (punt 6)

Or. en
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