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Emenda 770
George Lyon, Britta Reimers

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 xierqa, 
inkluża projbizzjoni ta’ ħruq tal-qasbija fir-
raba’ tal-ħrit

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kjarifika peress li l-istandards attwali jeħtieġu 'prattiki xierqa'. L-enfasi ta’ din il-
KAAT għandha għalhekk tkun fuq il-promozzjoni ta’ prattiki pożittivi.

Emenda 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — SMR 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

L-Artikoli mid-Direttiva dwar l-Għasafar għandhom jiġu inklużi fir-Rekwiżiti Statutorji 
Obbligatorji. Dawn jirrelataw mal-qtil jew il-qbid deliberat ta’ għasafar selvaġġi, mal-ħsara 
għall-bajd u l-bejtiet u mad-disturb tal-għasafar. It-theddida ta’ penali għal ħlasijiet tal-PAK 
tipprovdi deterrent estremament utli u għaldaqstant dawn l-artikoli għandhom jiġu lura fl-
SMRs.

Emenda 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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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 tal-Ħabitats għandhom jiġu inklużi fir-Rekwiżiti Statutorji Obbligatorji. 
Dawn huma marbuta mar-rekwiżit biex l-awtoritajiet nazzjonali jivvalutaw pjanijiet u 
proġetti li x’aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq is-siti Natura 2000 u biex itaffu kwalunkwe 
ħsara lis-sit f’każ li x-xogħol jitkompla, u għall-qerda deliberata ta’ speċi protetti ta’ pjanti 
selvaġġi. 

Emenda 773
George Lyon, Britta Reimers

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, imqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar u jieħdu l-passi 
kollha raġonevoli biex jevitaw invażjoni 
ta’ veġetazzjoni mhux mixtieqa fuq art 
agrikola.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija kjarifika fil-kliem u l-istatus quo meta mqabbel mar-rekwiżiti attwali taħt din il-
KAAT.
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Emenda 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni" — KAAT 
8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAAT 8(a)
Manutenzjoni minima ta’ art agrikola 
biex jiġi żgurat li l-art agrikola tinżamm 
f’kundizzjoni li tevita d-deterjorament tal-
pajsaġġ u l-bijodiversità. L-istandards 
għandhom jinkludu rati tal-irjus tal-
bhejjem u/jew reġimi xierqa dwar ir-
ragħa/il-ħsad, u l-manutenzjoni ta’ 
għelejjel permanenti f’kundizzjonijiet 
veġetattivi tajbin. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards għall-manutenzjoni minima ta’ art agrikola huma essenzjali. Dawn għandhom 
jimmiraw biex jiġi żgurat li l-valuri ambjentali speċjali (il-pajsaġġ, il-bijodiversità, il-ħżin 
tad-diossidu tal-karbonju, il-protezzjoni tal-ħamrija) ta’ art agrikola seminaturali ma jintilfux 
minħabba l-kultivazzjoni u l-intensifikazzjoni; u li l-art agrikola kollha tinżamm, tal-anqas, 
skont standards bażiċi li jevitaw id-deterjorament tal-pajsaġġ u l-bijodiversità. 

Emenda 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Pajsaġġ, livell minimu ta’ manutenzjoni" — KAAT 
8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAAT 8(b)
Iż-żamma tal-ħabitats kollha 
seminaturali1 fuq art agrikola, inklużi l-
mergħat, l-imsaġar, l-artijiet nieqsa mix-
xita u l-artijiet mistagħdra. Il-bdiewa 
m’għandhomx iwettqu proġetti ġodda ta’ 



PE497.774v01-00 6/8 AM\914926MT.doc

MT

drenaġġ, ħrit, tneħħija ta’ siġar, livellar, 
żrigħ mill-ġdid jew koltivazzjonijiet fuq art 
mhux ikkoltivata jew f’ħabitats 
seminaturali mingħajr approvazzjoni 
minn qabel mill-awtoritajiet xierqa. 
____________________

1 Ħabitats seminaturali jikkonsistu minn 
veġetazzjoni li hi ġestita permezz ta’ ragħa 
u/jew ta’ qtugħ, iżda li ma tinħaratx, ma 
tinżerax, u li ma tingħatax fertilizzanti 
artifiċjali jew li mhix ittrattata bil-bijoċidi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards għall-manutenzjoni minima ta’ ħabitats seminaturali huma essenzjali. Dawn 
għandhom jimmiraw biex jiġi żgurat li l-valuri ambjentali speċjali (il-pajsaġġ, il-
bijodiversità, il-ħżin tad-diossidu tal-karbonju, il-protezzjoni tal-ħamrija) ta’ art agrikola 
seminaturali ma jintilfux minħabba l-kultivazzjoni u l-intensifikazzjoni (hekk kif tipprovdi d-
Direttiva EIA); u li l-art agrikola kollha tinżamm, tal-anqas, skont standards bażiċi li jevitaw 
id-deterjorament tal-pajsaġġ u l-bijodiversità. 

Emenda 776
George Lyon, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali" —
SMR 6 — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3, 4 u 5 Artikoli 4 u 5

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 jistabbilixxi l-elementi tas-sistema ta’ identifikazzjoni u traċċar, u huwa dirett 
lejn l-Istat Membru, mhux il-produttur; għaldaqstant, għandu jitneħħa mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità.

Emenda 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali" —
SMR 8 — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3, 4 u 5 Artikoli 4 u 5

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 jistabbilixxi l-elementi tas-Sistema ta’ identifikazzjoni u traċċar, u huwa dirett 
lejn l-Istat Membru, mhux il-produttur; għaldaqstant, għandu jitneħħa mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-kundizzjonalità.

Emenda 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali" —
SMR 8 — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3, 4 u 5 Artikoli 3, 4 (bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 
6) u 5

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa ċar li lametti tal-widnejn mitlufa jridu jiġu sostitwiti, l-emenda ssuġġerita 
tirrikonoxxi li l-bdiewa m’għandhomx kontroll fuq it-telf tal-lametti tal-widnejn; 
għaldaqstant, huwa ġust li l-obbligu biex b’mod immedjat jiġu sostitwiti lametti tal-widnejn 
mitlufa ma jiffurmax parti mir-rekwiżiti tal-kundizzjonalità soġġetti għal penali.

Emenda 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Proposta għal regolament
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Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali" —
SMR 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) 

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) 1
____________________

1 Il-Kummissjoni se toħroġ linji gwida 
għall-Istati Membri dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli applikabbli 
għall-fini tal-kundizzjonalità. Dawn il-
linji gwida se jipprovdu grad xieraq ta’ 
flessibbiltà fil-livell tal-irziezet b’tali mod 
li jiġi rrispettat il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità meta jkun qed jiġi 
implimentat ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 21/2004 waqt li jinżamm l-
ispirtu tal-leġiżlazzjoni u tiġi żgurata t-
traċċabbiltà sħiħa tal-moviment tal-
annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija l-emenda korrispondenti għall-emenda 4 tar-Rapporteur fil-premessi.


