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Emenda 780
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 70c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70c)

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti ma sfidatx il-
leġittimità tal-għan li jissaħħaħ il-kontroll 
pubbliku tal-użu tal-flus mill-FAER u mill-
FAEŻR. Dan il-għan għandu jiġi 
analizzat fid-dawl tal-qafas ġdid ta’ 
ġestjoni finanzjarja u ta’ kontroll li 
għandu jiġi applikat mill-
1 ta’ Jannar 2014. Fil-kuntest ta’ dan il-
qafas, il-kontrolli mill-
amministrazzjonijiet nazzjonali ma 
jistgħux ikunu eżawrjenti, u b'mod 
partikulari, għall-iskemi kważi kollha, 
parti limitata biss mill-popolazzjoni tista' 
tiġi vverifikata fuq il-post. Żieda fir-rati 
minimi ta’ kontroll lil hinn mil-livelli li 
bħalissa jiġu applikati, f'dan il-kuntest 
kieku tpoġġi wisq piż finanzjarju u 
amminstrattiv addizzjonali fuq l-
amministrazzjonijiet nazzjonali, u ma 
tkunx kosteffettiva. Barra minn dan, il-
qafas ġdid jipprovdi li, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu 
jnaqqsu l-għadd ta’ verifiki fuq il-post. 
F'dan l-isfond, il-pubblikazzjoni tal-
ismijiet tal-benefiċjarji tal-fondi agrikoli 
ssaħħaħ il-kontroll pubbliku tal-użu ta' 
dawk il-fondi, u għaldaqstant, hija żieda 
siewja għall-qafas eżistenti tal-ġestjoni u 
tal-kontroll, li hija meħtieġa sabiex jiġi 
żgurat livell xieraq ta' ħarsien tal-interess 
finanzjarju tal-Unjoni. L-awtoritajiet 
nazzjonali, filwaqt li japplikaw ir-regoli 
ġodda li jissemplifikaw il-proċess 
amministrattiv tal-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni u jnaqqsu l-kostijiet 
amministrattivi, għandu jkollhom il-
possibbiltà li jistrieħu fuq il-kontroll 
pubbliku, b'mod speċifiku permezz tal-

(70c)

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti ma sfidatx il-
leġittimità tal-għan li jissaħħaħ il-kontroll 
pubbliku tal-użu tal-flus mill-FAER u mill-
FAEŻR. 
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effett preventiv u diżwassiv tiegħu kontra 
l-frodi jew kwalunwke abbuż tal-fondi 
pubbliċi, billi jiskoraġġixxu l-benefiċjarji 
individwali milli jwettqu mġiba mhux 
xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll pubbliku ma jistax jieħu post ix-xogħol li jrid isir mill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 781
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 70d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-kontroll pubbliku tal-użu tal-
flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, imfittex 
bil-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji, jista' 
jinkiseb biss billi jiġi żgurat ċertu livell ta’ 
tagħrif li għandu jitwassal għall-għarfien 
tal-pubbliku. Dak it-tagħrif għandu jkopri 
dejta dwar l-identità tal-benefiċjarju, l-
ammont mogħti u fil-kuntest ta' liema
fondi, l-għan u n-natura tal-miżura 
kkonċernata. Il-pubblikazzjoni ta’ dak it-
tagħrif għandha ssir b'tali mod li tikkaġuna 
inqas interferenza mad-dritt tal-benefiċjarji 
li l-ħajja privata tagħhom tiġi rispettata 
b'mod ġenerali, u li titħares partikularment 
id-dejta personali tagħhom, u d-drittijiet 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni 
Ewropea.

L-għan tal-kontroll pubbliku tal-użu tal-
flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, imfittex 
bil-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji, jista' 
jinkiseb biss billi jiġi żgurat ċertu livell ta’ 
tagħrif li għandu jinġieb għall-għarfien tal-
pubbliku. Dak it-tagħrif għandu jkopri 
dejta dwar l-identità tal-benefiċjarju, l-
ammont mogħti u fil-kuntest ta' kull wieħed 
mill-fondi, l-għan u n-natura tal-miżura 
kkonċernata. Bil-għan li tingħata stampa 
eżatta tad-distribuzzjoni territorjali tal-
appoġġ tal-PAK, it-tagħrif dwar il-post 
fejn jinsabu l-azjendi li għalihom 
japplikaw dawk il-miżuri għandu jingħata 
wkoll. Bil-għan li jiġi salvagwardjat id-
dritt tal-benefiċjarji li l-ħajja privata 
tagħhom tiġi rispettata b'mod ġenerali, u li 
titħares partikularment id-dejta personali 
tagħhom, u d-drittijiet rikonoxxuti mill-
Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Unjoni Ewropea, l-ismijiet 
tal-benefiċjarji m'għandhomx jiġu 
ppubblikati u l-benefiċjarji għandhom 
jiġu identifikati permezz ta' kodiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tingħata stampa eżatta tad-distribuzzjoni territorjali tal-appoġġ tal-PAK, għandu 
jingħata t-tagħrif dwar il-post fejn jinsabu l-azjendi. L-ismijiet m’għandhomx jiġu ppubblikati 
ħalli l-ħajja privata u s-sikurezza tal-benefiċjarji ma jitqiegħdux f’periklu.

Emenda 782
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 70e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70e)
Il-pubblikazzjoni ta’ dettalji dwar il-miżura 
li tippermetti lill-bidwi jirċievi l-għajnuna, 
in-natura u l-għan tal-għajnuna, ikunu
jipprovdu għarfien konkret lill-pubbliku 
dwar l-attività sussidjata u l-għan li għalih 
ingħata tali sussidju. Dan ikun 
jikkontribwixxi għall-effett preventiv u 
diżwassiv tal-kontroll pubbliku, għall-
ħarsien tal-interess finanzjarju.

(70e) 
Il-pubblikazzjoni ta’ dettalji dwar il-miżura 
li tippermetti lill-bidwi jirċievi l-għajnuna, 
in-natura u l-għan ta’ dik l-għajnuna u r-
reġjun li fih dik il-miżur tiġi applikata 
jkunu jipprovdu tagħrif lill-pubbliku dwar 
l-attività sussidjata u l-għan li għalih 
ingħata tali sussidju. Dan ikun 
jikkontribwixxi għal għarfien aħjar tal-
forniment ta' "beni pubbliċi" li twettaq il-
biedja u jsostni l-leġittimità tal-għajnuna 
mill-istat għas-settur agrikolu. 

Or. en

Emenda 783
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 70f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70f)
Sabiex jiġi rispettat bilanċ bejn l-għan 
imfittex tal-kontroll pubbliku tal-użu tal-
flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, fuq naħa, 
u bejn id-dritt tal-benefiċjarji li tiġi 
rispettata l-ħajja privata tagħhom, b'mod 

imħassar 
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ġenerali, u li titħares id-dejta personali 
tagħhom, fuq in-naħa l-oħra, għandha 
titqies l-importanza tal-għajnuna. Wara l-
analiżi fil-fond u l-konsultazzjoni mal-
partijiet interessati, ħareġ fid-dieher li 
sabiex tissaħħaħ l-effettività ta' tali 
pubblikazzjoni, u sabiex tiġi limitata l-
interferenza mad-drittijiet tal-benefiċjarji, 
għandu jiġi stabbilit livell minimu fir-
rigward tal-ammont tal-għajnuna riċevut, 
li taħtu ma jiġix ippubblikat isem il-
benefiċjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemmx bżonn ta’ livell minimu jekk kull benefiċjarju jiġi identifikat permezz ta’ kodiċi.

Emenda 784
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Premessa 70g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70g)
Dan il-limitu minimu għandu jirrifletti u 
jissejjes fuq il-livell tal-iskema ta' 
għajnuna stabbiliti fil-qafas tal-PAK. Billi 
l-istrutturi tal-ekonomiji agrikoli tal-Istati 
Membri jvarjaw b'mod konsiderevoli u 
jistgħu jkunu differenti ferm mill-
istruttura ta’ azjenda agrikola medja fl-
Unjoni, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew japplikaw livelli ta’ limitu 
minimi li jirriflettu l-qagħda partikolari 
tagħhom. Ir-Regolament xxx/xxx [DP] 
jistipula skema sempliċi u speċifika għall-
azjendi agrikoli ż-żgħar. L-Artikolu 49 ta’ 
dak ir-Regolament jistipula kriterji għall-
kalkolu tal-ammont tal-għajnuna. Għall-
finijiet ta' konsistenza, dawk il-kriterji 
għandhom jintużaw ukoll għall-iffissar ta' 
limiti minimi speċifiċi għal kull Stat 

imħassar
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Membru, għall-pubblikazzjoni ta' isem 
benefiċjarju. Għajr għall-isem, taħt dak 
il-livell minimu speċifiku, il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha t-tagħrif 
rilevanti kollu, bil-għan li min iħallas it-
taxxa jkollu aċċess għal stampa preċiża 
tal-PAK.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemmx bżonn ta’ livell minimu jekk kull benefiċjarju jiġi identifikat permezz ta’ kodiċi.

Emenda 785
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 110 — paragrafu 1 — sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tal-
benefiċjarji tal-FAEG u tal-FAEŻR. Il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tal-
ammonti mħallsa lill-benefiċjarji tal-
FAEG u tal-FAEŻR. Il-pubblikazzjoni 
għandu jkun fiha:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet m’għandhomx jiġu ppubblikati ħalli l-ħajja privata u s-sikurezza tal-benefiċjarji ma 
jitqiegħdux f’periklu.

Emenda 786
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 110 — paragrafu 1 — punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mingħajr ħsara għall-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 110b ta’ dan ir-Regolament, 

(a) kull benefiċjarju għandu jiġi 
identifikat permezz ta' kodiċi, li s-sura 
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isem il-benefiċjarji, kif ġej: tiegħu għandu jiġi deċiż mill-Istati 
Membri;

(i) l-isem u l-kunjom fejn il-benefiċjarji 
huma persuni naturali;
(ii) l-isem legali sħiħ, hekk kif ġie 
rreġistrat, meta l-benefiċjarji jkunu 
persuni ġuridiċi li jkollhom personalità 
ġuridika awtonoma skont il-liġi tal-Istat 
Membru kkonċernat;
(iii)
l-isem sħiħ tal-assoċjazzjoni kif ġiet 
irreġistrata jew inkella rikonoxxuta 
uffiċjalment, fejn il-benefiċjarji jkunu 
assoċjazzjonijiet mingħajr personalità 
ġuridika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ismijiet m’għandhomx jiġu ppubblikati ħalli l-ħajja privata u s-sikurezza tal-benefiċjarji ma 
jitqiegħdux f’periklu.

Emenda 787
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 110 — paragrafu 1 — punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura u d-deskrizzjoni tal-miżuri 
ffinanzjati mill-FAEG jew mill-FAEŻR, u
li skonthom ingħata l-pagament imsemmi 
fil-punt (c).

(d) in-natura u d-deskrizzjoni tal-miżuri 
ffinanzjati mill-FAEG jew mill-FAEŻR, li 
skonthom ingħata l-pagament imsemmi fil-
punt (c), kif ukoll ir-reġjuni li fihom 
jinsabu l-azjendi li għalihom japplikaw 
dawk il-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-muniċipalità fejn jgħix jew huwa rreġistrat il-benefiċjarju tista’ tkun ’il bogħod mill-post 
fejn jinsabu l-azjendi li għalihom ikunu japplikaw il-miżuri. Bil-għan li tingħata stampa 
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eżatta tad-distribuzzjoni territorjali tal-appoġġ tal-PAK, għandu jingħata wkoll it-tagħrif 
dwar il-post fejn jinsabu l-azjendi.

Emenda 788
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 110b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110b
Limitu minimu

imħassar

Fejn l-ammont ta’ għajnuna rċevuta 
f'sena minn benefiċjarju jkun daqs jew 
inqas mill-ammont stipulat minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 49 tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, dak l-Istat 
Membru ma għandux jippubblika isem 
dak il-benefiċjarju, kif inhu pprovdut fil-
punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1) ta’ dan ir-Regolament.
L-ammonti stipulati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx u nnotifikati lill-
Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
għandhom jiġu ppubblikati mill-
Kummissjoni skont ir-regoli adottati taħt 
l-Artikolu 110d.
Fejn japplika l-ewwel paragrafu ta’ dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw it-tagħrif imsemmi fil-punti 
(b), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1), u l-benefiċjarju għandu 
jkun identifikat b'kodiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu dwar il-forma ta' 
dak il-kodiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tal-emenda magħmula lill-Artikolu 110a(1)(a)
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Emenda 789
Giovanni La Via

Proposta għal regolament
Artikolu 110d — Paragrafu — -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta 
atti delegati, skont l-Artikolu 111, dwar 
id-definizzjoni tal-informazzjoni tar-
reġjuni msemmija fl-Artikolu 110a(1)d.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkumplementa l-emenda magħmula lill-Artikolu 110a(1)(d)


