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Emenda 1
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 18, 19, 201, 209, 210, 212

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat. Fejn 
dan ikun korp ta’ verifika privat, għandu 
jiġi magħżul mill-Istat Membru permezz 
ta’ proċedura ta’ sejħa pubblika għall-
offerti. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu 
jagħti opinjoni, imħejjija skont standards 
tal-awditjar aċċettati internazzjonalment,
dwar il-kompletezza, l-eżattezza u l-
veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 
tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq u l-
funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ 
kontroll applikati kif ukoll il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi. Din l-
opinjoni għandha tiddikjara, inter alia, 
jekk l-eżami jitfax dubju fuq id-
dikjarazzjonijiet magħmula fid-
dikjarazzjoni tal-maniġment dwar il-
garanzija msemmija fl-Artikolu 7(3)(b).

Huwa għandu jkun indipendenti mil-lat ta’ 
operazzjonijiet kemm mill-aġenzija tal-
pagamenti konċernata, kif ukoll mill-
awtorità li tkun akkreditat dik l-aġenzija.

Huwa għandu jkun indipendenti mil-lat ta’ 
operazzjonijiet kemm mill-aġenzija tal-
pagamenti konċernata, kif ukoll mill-
awtorità li tkun akkreditat dik l-aġenzija.

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

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 111, li jistabbilixxu regoli 
dettaljati dwar l-istatus tal-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni u l-kompiti speċifiċi, inklużi 
l-kontrolli, li għandhom ikunu strutturati 
bl-iktar mod effiċjenti, billi jkunu bbażati 
kemm jista’ jkun fuq kampjuni integrati 
bil-għan li jiġi mminimizzat il-piż 
amministrattiv fuq il-bdiewa u l-Istati 
Membri. 
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Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni, li jistabbilixxu regoli 
dwar iċ-ċertifikati u r-rapporti li 
għandhom jitfasslu mill-korpi ta’ 
ċertifikazzjoni, flimkien mad-dokumenti li 
jkun hemm magħhom. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

Or. en

Emenda 2
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta’ konsulenza għal benefiċjarji 
dwar l-immaniġġjar ta’ artijiet, l-
immaniġġjar ta’ farms, u l-immaniġġjar 
tar-riskju tal-farms (‘Sistema 
Konsultattiva għall-farms’) imħaddma 
minn korp wieħed magħżul jew aktar. Il-
korpi magħżula jistgħu jkunu pubbliċi 
u/jew privati.

2. Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas:

2. Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tkopri mill-anqas:

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

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

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

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

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

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

(ca) l-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet 
ekonomiċi tal-farms skont il-miżuri 
previsti fil-programmi ta’ żvilupp rurali, 
inklużi dawk għall-modernizzazzjoni tal-
farms, il-bini tal-kompetittività, l-
integrazzjoni settorjali, l-innovazzjoni u l-
orjentazzjoni tas-suq kif ukoll il-
promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-
prinċipji relatati mal-kontabilità, l-
intraprenditorija u l-ġestjoni sostenibbli 
tar-riżorsi ekonomiċi;

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

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

3. Is-sistema konsultattiva għall-farms 
tista’ wkoll tkopri partikolarment:

3. Is-sistema konsultattiva għall-farms 
tista’ wkoll tkopri, inter alia, dan li ġej:

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

(aa) il-promozzjoni ta’ konverżjonijiet ta’ 
farms u d-diversifikazzjoni tal-attività 
ekonomika tagħhom,
(ab) il-ġestjoni tar-riskju u l-introduzzjoni 
ta’ azzjonijiet preventivi xierqa biex jiġu 
indirizzati diżastri naturali, avvenimenti 
katastrofiċi u l-mard tal-annimali u tal-
pjanti; 
(ac) konsulenza dwar il-ġestjoni integrata 
ta’ organiżmi ta’ ħsara u dwar l-użu ta’ 
alternattivi mhux kimiċi.

(b) ir-rekwiżiti minimi stabbiliti minn 
leġiżlazzjoni nazzjonali, kif imsemmi fl-
Artikolu 29(3) u 30(2) tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx [RD]

(b) ir-rekwiżiti stabbiliti minn leġiżlazzjoni 
nazzjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 29 u 
30 tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx [RD]
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Or. en

Emenda 3
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 274-277

Proposta għal regolament
Artikolu 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċjarji, kemm jekk jirċievu 
għajnuna skont il-politika agrikola komuni 
jew le, inkluż l-iżvilupp rurali, jistgħu 
jużaw fis-sistema konsultattiva għall-farms 
fuq bażi volontarja.

Il-benefiċjarji, kemm jekk jirċievu 
għajnuna skont il-politika agrikola komuni 
jew le, inkluż l-iżvilupp rurali, jistgħu 
jużaw is-sistema konsultattiva għall-farms 
fuq bażi volontarja.

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

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeterminaw, abbażi ta’ kriterji 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali, il-
kategoriji ta’ benefiċjarji li għandhom 
ikollhom aċċess ta’ prijorità għas-sistema 
konsultattiva għall-farms, li tista’ tinkludi, 
inter alia: 

(a) dawk il-bdiewa li l-aċċess tagħhom 
għal servizz ta’ konsulenza minbarra s-
sistema konsultattiva għall-farms huwa l-
aktar limitat;

(b) bdiewa li jipparteċipaw fil-miżuri 
maħsuba biex jiżguraw l-effiċjenza tal-
karbonju, tan-nutrijenti u/jew dik 
enerġetika deskritti fil-Kapitolu 2 tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP];
(c) netwerks li joperaw b’riżorsi limitati  
skont it-tifsira tal-Artikoli 53, 61 u 62 tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx [RD].

Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tiżgura li benefiċjarji jkollhom 
aċċess għall-konsulenza li tirrifletti l-
qagħda speċifika tal-azjenda tagħhom.

Is-sistema konsultattiva għall-farms 
għandha tiżgura li benefiċjarji jkollhom 
aċċess għall-konsulenza li tirrifletti l-
qagħda speċifika tal-azjenda tagħhom.
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Or. en

Emenda 4
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi Emenda 288

Proposta għal regolament
Artikolu 22 — paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 5
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi Emenda 388

Proposta għal regolament
Artikolu 56 — paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
wara l-approvazzjoni u, fejn applikabbli, 
minn meta jasal għand l-aġenzija tal-
pagamenti jew il-korp responsabbli għall-
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debituri tal-aġenzija tal-pagamenti. irkupru ta’ rapport ta’ kontroll jew 
dokument simili, b’dikjarazzjoni li tkun 
seħħet irregolarità. Fl-istess ħin tat-talba 
għall-irkupru, l-ammonti korrispondenti 
għandhom jiġu rreġistrati fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. en

Emenda 6
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 61-63, 420, 
422-424, 427, 433 

Proposta għal regolament
Artikolu 61 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati, skont l-Artikolu 111 fir-rigward 
ta’ regoli dwar il-livell minimu ta’ verifiki 
fuq il-post neċessarji għal ġestjoni 
effettiva u proporzjonata tar-riskju. Dawk 
ir-regoli għandhom jispeċifikaw iċ-
ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri 
għandhom jaġġustaw in-numru ta’ 
verifiki fuq il-post skont il-livell ta’ riskju 
inerenti, u għandhom jipprovdu għall-
possibbiltà li jitnaqqas in-numru ta’ 
kontrolli meta r-rati ta’ żbalji huma 
f’livell aċċettabbli u s-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u ta’ kontroll fis-seħħ 
jaħdmu kif xieraq; 

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

1. Is-sistema stabbilita mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 60(2) għandhom jinkludu, 
ħlief fejn ikun ipprovdut xort’oħra, verifiki 
amministrattivi sistematiċi tal-
applikazzjonijiet kollha għal għajnuna u 
talbiet għal pagamenti u għandhom jiġu 
ssupplimentati minn verifiki fuq il-post li l-
għan tagħhom għandu jkun li 
jimmonitorjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-iskemi ta’ għajnuna u 
l-livell ta’ riskju inerenti u li n-numru 
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tagħhom għandu jiġi aġġustat fid-dawl ta’ 
dan l-għan.

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

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

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

Or. en

Emenda 7
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissotitwixxi l-emendi 64, 65, 432, 433

Proposta għal regolament
Artikolu 64

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.

1. Biex tiġi żgurata li l-applikazzjoni tal-
kontrolli hija korretta u effiċjenti 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, b’mod 
partikolari, dan li ġej:
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2. 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:

(-a) ir-regoli dwar is-sitwazzjonijiet fejn il-
benefiċjarji jew ir-rappreżentanti 
tagħhom ma jħallux li jsir it-twettiq tal-
verifiki;

(a) ir-regoli dwar verifiki amministrattivi u 
fuq il-post li għandhom isiru mill-Istati 
Membri fir-rigward tat-tħaris ta’ obbligi, 
impenji u kriterji ta’ eliġibbiltà li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

(a) ir-regoli dwar verifiki amministrattivi u 
fuq il-post li għandhom isiru mill-Istati 
Membri skont approċċ proporzjonat u 
abbażi tar-riskju, fir-rigward tat-tħaris ta’ 
obbligi, impenji u kriterji ta’ eliġibbiltà li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

(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;
(c) ir-regoli u l-metodi dwar ir-rapportar 
tal-kontrolli u tal-verifika magħmula u r-
riżultati tagħhom;

(c) ir-regoli u l-metodi dwar ir-rapportar 
tal-kontrolli u tal-verifika magħmula u r-
riżultati tagħhom;

(d) l-awtoritajiet responsabbli biex iwettqu 
l-kontrolli għall-konformità, kif ukoll 
għall-kontenut, il-frekwenza u l-istadju ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li għalihom dawk il-
kontrolli għandhom japplikaw;

(d) ir-regoli dwar il-ħatra tal-awtoritajiet
responsabbli biex iwettqu l-kontrolli għall-
konformità, kif ukoll għall-kontenut, il-
frekwenza u l-istadju ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li għalihom dawk il-
kontrolli għandhom japplikaw;

(e) fejn il-ħtiġijiet speċifiċi għal
immaniġġjar sewwa tas-sistema hekk 
jesiġu, regoli li jintroduċu rekwiżiti 
addizzjonali fir-rigward ta’ proċeduri 
doganali, partikolarment kif stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(e) fejn l-immaniġġjar sewwa tas-sistema 
hekk jesiġu, regoli li jintroduċu rekwiżiti 
addizzjonali fir-rigward ta’ proċeduri 
doganali, partikolarment kif stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(f) fir-rigward ta’ qanneb kif imsemmi fl-
Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], regoli dwar il-miżuri 
speċifiċi ta’ kontroll u l-metodi biex jiġu 

(f) fir-rigward ta’ qanneb kif imsemmi fl-
Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], regoli dwar il-miżuri 
speċifiċi ta’ kontroll u l-metodi biex jiġu 
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ddeterminati l-livelli ta’ 
tetraidrokannabinol;

ddeterminati l-livelli ta’ 
tetraidrokannabinol;

(g) fir-rigward ta’ qoton kif imsemmi fl-
Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], sistema ta’ kontrolli 
għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
approvati;

(g) fir-rigward ta’ qoton kif imsemmi fl-
Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], sistema ta’ kontrolli 
għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali 
approvati;

(h) fir-rigward tal-inbid kif imsemmi fir-
Regolament (UE) Nru sCMO/xxx, regoli 
dwar il-kejl tal-erjas, kif ukoll verifiki u 
regoli li jirregolaw il-proċeduri finanzjarji 
speċifiċi għat-titjib tal-verifiki;

(h) fir-rigward tal-inbid kif imsemmi fir-
Regolament (UE) Nru sCMO/xxx, regoli 
dwar il-kejl tal-erjas, kif ukoll verifiki u 
regoli li jirregolaw il-proċeduri finanzjarji 
speċifiċi għat-titjib tal-verifiki;

(i) it-testijiet u l-metodi li għandhom jiġu 
applikati biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà ta’ 
prodotti għal intervent pubbliku u ħżin 
privat, kif ukoll l-użu ta’ proċeduri ta’ 
offerti, kemm għal intervent pubbliku, kif 
ukoll għal ħżin privat.

(i) it-testijiet u l-metodi li għandhom jiġu 
applikati biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà ta’ 
prodotti għal intervent pubbliku u ħżin 
privat, kif ukoll l-użu ta’ proċeduri ta’ 
offerti, għat-tnejn.

1a. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu limiti 
ta’ żmien li fih il-Kummissjoni trid 
twieġeb għal indikazzjoni li l-Istat 
Membru għandu l-ħsieb li jnaqqas in-
numru tal-verifiki fuq il-post tiegħu.

L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 112(3) jew fl-
Artikolu korrispondenti tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[RD] jew ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[sCMO] rispettivament.

L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 112(3) jew fl-
Artikolu korrispondenti tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[RD] jew ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[sCMO] rispettivament.

Or. en

Emenda 8
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 67-72, 619 
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Proposta għal regolament
Artikolu 65

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 għandha tiġi rtirata kollha jew 
parzjalment.

1. Fejn jinstab li benefiċjarju ma jkunx 
konformi, totalment jew parzjalment, mal-
kriterji ta’ eliġibbiltà għal ċertu skema ta’ 
għajnuna, kif imsemmi fil-leġiżlazzjoni 
agrikola settorjali, il-parti korrispondenti 
tal-għajnuna għandha tiġi rtirata kollha. 

B’mod partikolari, fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-kriterji ta’ eliġibbiltà 
relatati mal-unitajiet li jingħaddu bħall-
ettari tal-art jew in-numru ta’ annimali l-
għajnuna għandha tiġi rtirata kollha għal 
dawk l-unitajiet, li għalihom ma jkunux 
ġew issodisfati l-kriterji tal-eliġibbiltà.
1a. Fejn l-għajnuna tkun marbuta mal-
issodisfar ta’ impenji speċifiċi u jinstab li 
l-benefiċjarju ma jkunx jikkonfoma ma’ 
dawn l-impenji, l-għajnuna 
korrispondenti għandha tiġi rtirata kollha 
jew parzjalment.

2. 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.

2. Fejn jipprovdu hekk l-atti leġiżlattivi 
skont it-tifsira tal-Artikolu 289(3) tat-
Trattat – fejn rilevanti, soġġett għal iktar 
dettalji stipulati fl-atti delegati – l-Istati 
Membri jistgħu wkoll jimponu penali fil-
forma 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.

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-ammonti tal-irtirar imsemmija fil-
paragrafu 1a u l-penali amministrattivi 
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom 
ikunu gradwati skont in-natura, is-
severità, id-daqs, it-tul u r-riokkorrenza 
tan-nuqqas ta’ konformita misjub u jistgħu 
jisfaw ukoll esklużi totalment għal sena 
kalendarja waħda jew iżjed minn skema 
waħda jew minn diversi skemi ta’ għajnuna 
jew miżuri ta’ appoġġ li huma s-suġġett 
tan-nuqqas ta’ konformità. 
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2a. Il-gradwazzjoni ta’ penali għandha
tkun ibbażata fuq dawn il-kriterji ġenerali 
li ġejjin:
- is-‘severità’ tan-nuqqas ta’ konformità 
għandha tiddependi, b’mod partikolari, 
fuq l-importanza tal-konsegwenzi tan-
nuqqas ta’ konformità, b’mod partikolari 
r-riskju li jirrappreżenta għall-fond tal-
Unjoni kkonċernat, u għandha tqis b’mod 
konsistenti l-miri tar-rekwiżit jew tal-
istandard ikkonċernat;
- il-‘limitu’ tan-nuqqas ta’ konformità 
għandu jiġi stabbilit billi jitqies, b’mod 
partikolari, jekk in-nuqqas ta’ konformità 
kellux impatt wiesa’ ħafna jew kienx 
limitat għall-farm innifsu;
- it-‘tul ta’ żmien’ tan-nuqqas ta’ 
konformità għandu jiġi ddeterminat billi 
l-awtorità kompetenti tqis, 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-‘riokkorrenza’ tan-nuqqas ta’ 
konformità għandha tfisser li n-nuqqas 
ta’ konformità mal-istess rekwiżit, 
standard jew obbligu ġie ddeterminat 
aktar minn darba f’perjodu konsekuttiv 
ta’ tliet snin kalendarji, sakemm il-
benefiċjarju jkun ġie informat bin-nuqqas 
ta’ konformità preċedenti u, fejn 
applikabbli, kellu l-possibilità li jieħu l-
miżuri meħtieġa biex iwaqqaf dak in-
nuqqas ta’ konformità preċedenti;

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 u 
mill-penali amministrattivi msemmija fil-
paragrafi preċedenti għandhom jiġu 
rkuprati bis-sħiħ.

Or. en

Emenda 9
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 78, 456, 457
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Proposta għal regolament
Artikolu 68 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jopera sistema integrata ta’ 
amministrazzjoni u kontroll (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sistema integrata’).

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jopera sistema integrata ta’ 
amministrazzjoni u kontroll (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sistema integrata’).

2. Is-sistema integrata għandha tapplika 
għall-iskemi ta’ għajnuna elenkati fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP] għall-għajnuna mogħtija 
skont l-Artikoli 22(1)(a) u (b), 29 sa 32, 34 
u 35 tar-Regolament xxx/xxx [RD] u fejn 
applikabbli lArtikolu 28(1)(b) tar-
Regolament (EU) CR/xxx..

2. Is-sistema integrata għandha tapplika 
għall-iskemi ta’ għajnuna elenkati fl-
Anness I tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP] u għall-għajnuna 
mogħtija skont l-Artikoli 22(1)(a) u (b), 29 
sa 32, 34 u 35 tar-Regolament xxx/xxx 
[RD] u fejn applikabbli l-Artikolu 28(1)(b) 
tar-Regolament (UE) CR/xxx..

Madankollu, dan il-Kapitolu m’għandux 
japplika għal miżuri msemmija fl-Artikolu
29(9) tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[RD], kif ukoll għal miżuri 
skont l-Artikolu (22(1)(a) u(b) ta’ dak ir-
Regolament sa fejn ikollha x’taqsam l-
ispiża għal stabbiliment.

Madankollu, dan il-Kapitolu m’għandux 
japplika għal miżuri msemmija fl-Artikolu 
29(9) tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[RD], kif ukoll għal miżuri 
skont l-Artikolu (22(1)(a) u (b) ta’ dak ir-
Regolament sa fejn ikollha x’taqsam l-
ispiża għal stabbiliment.

3. Sa kemm ikun meħtieġ, is-sistema 
integrata għandha tapplika wkoll għall-
verifika tal-kundizzjonalità kif stabbilit fit-
Titolu VI.

3. Sa kemm ikun meħtieġ, is-sistema 
integrata għandha tapplika wkoll għall-
verifika tal-kundizzjonalità kif stabbilit fit-
Titolu VI.

3a. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
xieraq ta’ teknoloġija meta jistabbilixxu s-
‘sistema integrata’ tagħhom, sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv u jiġi 
żgurat li l-kontrolli jitwettqu b’mod 
effiċjenti u effettiv. 

Or. en

Emenda 10
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 79, 474-477, BUDG 21
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Proposta għal regolament
Artikolu 73 — paragrafu 2 u 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
inter alia bl-użu ta’ mezzi elettroniċi, 
formoli stabbiliti minn qabel ibbażati fuq 
iż-żoni ddeterminati fis-sena ta’ qabel, kif 
ukoll materjal grafiku li jindika l-post fejn 
ikunu jinsabu dawk iż-żoni. Stat Membru 
jista’ jiddeċiedi li l-applikazzjoni għal 
għajnuna jkun jeħtiġilha tinkludi biss it-
tibdiliet fir-rigward tal-applikazzjoni għal 
għajnuna mibgħuta s-sena ta’ qabel. 
Madankollu, fir-rigward tal-iskema għal 
bdiewa żgħar kif imsemmi fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, din il-
possibbiltà għandha tingħata lill-bdiewa 
kollha konċernati.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, 
inter alia bl-użu ta’ mezzi elettroniċi, 
formoli stabbiliti minn qabel ibbażati fuq 
iż-żoni ddeterminati fis-sena ta’ qabel, kif 
ukoll materjal grafiku li jindika l-post fejn 
ikunu jinsabu dawk iż-żoni. Stat Membru 
jista’ jiddeċiedi li l-applikazzjoni għal 
għajnuna jkun jeħtiġilha tinkludi biss it-
tibdiliet fir-rigward tal-applikazzjoni għal 
għajnuna mibgħuta s-sena ta’ qabel. 
Madankollu, fir-rigward tal-iskema għal 
bdiewa żgħar kif imsemmi fit-Titolu V tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, din il-
possibbiltà għandha tingħata lill-bdiewa 
kollha konċernati.

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 il-
benefiċjarji kkonċernati jkunu taħt l-
obbligu li jirrapurtaw kwalunkwe bidla fl-
informazzjoni li kienu ssottomettew 
inizjalment. L-applikazzjoni multiannwali 
għandha madankollu tkun kundizzjonali 
fuq il-konferma annwali mill-
benefiċjarju.

Or. en

Emenda 11
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 80, 81, 483, 484, 487

Proposta għal regolament
Artikolu 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
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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.

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-għan tagħhom għandu jkun 
li jimmonitorjaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-iskemi ta’ għajnuna u 
l-livell ta’ riskju inerenti.

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’ benefiċjarji li jkun fihom 
kemm parti spontanja sabiex tinkiseb ir-
rata ta’ żball rappreżentattiva kif ukoll 
parti bbażata fuq ir-riskju li tiffaċilita 
enfasi primarja fuq it-talbiet b’riskju 
għoli.

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

4. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għandu 
japplika -Artikolu 65.

4. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għandu 
japplika l-Artikolu 65.

Or. en

Emenda 12
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 82, 83, 500, 504, 508

Proposta għal regolament
Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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 

1. 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 
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akkont f’dak il-perjodu. akkont f’dak il-perjodu.
Il-pagamenti għandhom isiru f’sa żewġ 
pagamenti akkont f’dak il-perjodu.

Il-pagamenti għandhom isiru f’sa żewġ 
pagamenti akkont f’dak il-perjodu.

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.

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tat-tielet subparagrafu, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li 
jawtorizzaw lill-Istati Membri jżidu l-
perċentwal ta’ pagamenti bil-quddiem 
għal 80 % f’reġjuni fejn, minħabba 
kondizzjonijiet eċċezzjonali, il-bdiewa 
jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji severi. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

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 mal-verifika ta’ 
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, li għandha 
ssir mill-Istati Membri skont l-Artikolu 75, 
tkun ġiet iffinalizzata.

2a. Bħala deroga mill-paragrafu 2 ta’ dan 
l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu, filwaqt li jqisu r-riskju ta’ 
pagament aktar milli suppost, li jħallsu sa 
50 % fir-rigward tal-pagament applikabbli 
msemmi fit-Titolu III tar-Regolament 
(UE) xxx/xxx [DP] u sa 75 % tal-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.
2b. Il-Kummissjoni tista’, fuq it-talba ta’ 
Stat Membru wieħed jew aktar, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali u meta r-riżorsi 
baġitarji meħtieġa jkunu disponibbli, 
tawtorizza li l-ħlas bil-quddiem jitħallas 
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qabel is-16 ta’ Ottubru.

Or. en

Emenda 13
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 516

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, inklużi regoli dwar 
kif jiġu ttrattati ċerti każijiet fejn żoni 
eliġibbli jkun fihom karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ jew siġar; mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], ir-regoli ta’ eliġibbiltà 
għandhom ikunu konsistenti mal-
issodisfar tal-isfidi tat-tibdil fil-klima u t-
telf tal-bijodiversità, u għaldaqstant, ma 
għandhomx jippenalizzaw l-agrikoltura 
b’valur naturali għoli jew sistemi 
agroforestali għall-għalf, jew jikkawżaw 
tnaqqis fil-kwalità ambjentali; il-
flessibbiltà, iġġustifikata għal raġunijiet 
agronomiċi jew ekoloġiċi, għandha tiġi 
permessa abbażi tal-istandards abitwali 
tal-Istat Membru jew ir-reġjun 
ikkonċernat;

Or. en

Emenda 14
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 3
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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.

Barra minn hekk, fir-rigward tas-snin 2014 
u 2015, ir-regoli dwar il-kundizzjonalità 
għandhom jinkludu wkoll il-manutenzjoni
tal-mergħat permanenti. L-Istati Membri li 
kienu membri 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 membri 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. Il-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.

Madankollu Stat Membru jista’, 
f’ċirkostanzi debitament iġġustifikati, 
jidderoga mill-ewwel subparagrafu, 
sakemm jieħu azzjoni biex jipprevjeni li 
jkun hemm tnaqqis sinifikanti fl-erja 
totali tiegħu ta’ mergħa permanenti.

Or. en

Emenda 15
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 86, 95, 541, 542, 621

Proposta għal regolament
Artikolu 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 
għandha tkun applikata permezz ta’ 
riduzzjoni jew esklużjoni tal-ammont totali 
tal-pagamenti elenkati fl-Artikolu 92 

1. Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 
għandha tkun applikata permezz ta’ 
riduzzjoni jew esklużjoni tal-ammont totali 
tal-pagamenti elenkati fl-Artikolu 92 
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mogħti jew li jkollu jingħata lil dak il-
benefiċjarju relatat mas-sena kalendarja 
konċernata jew mas-snin konċernati.

mogħti jew li jkollu jingħata lil dak il-
benefiċjarju relatat mas-sena kalendarja 
konċernata jew mas-snin konċernati.

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 in-natura, is-severità, il-
grad, il-permanenza u l-okkorrenza tan-
nuqqas ta’ konformità misjub, kif ukoll tal-
kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4.

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

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 ma tiġi
applikata ebda riduzzjoni fejn, minħabba s-
severità, il-grad u t-tul tiegħu, każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità għandu jitqies li 
jkun minuri. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali m’għandhomx jitqiesu li jkunu
minuri.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu sistema ta’ twissija bikrija li 
tapplika għal każijiet tal-ewwel nuqqas ta’ 
konformità li mhumiex meqjusa bħala 
severi. Fejn Stat Membru jiddeċiedi li 
jagħmel użu minn din l-għażla, l-awtorità 
kompetenti għandha tibgħat twissija 
inizjali lill-benefiċjarju, fejn tinnotifikah 
bis-sejba u bl-obbligu li jieħu azzjoni ta’ 
rimedju. L-impatt ta’ tali sistema għandu 
jkun limitat għar-responsabilizzazzjoni 
tal-benefiċjarju għan-nuqqas ta’ 
konformità. It-twissija għandha tkun 
segwita minn verifiki xierqa sas-sena ta’ 
wara sabiex jiġi vverifikat li n-nuqqas ta’ 
konformità jkun ġie rrimedjat. Jekk ikun 
ġie rrimedjat, m’għandu jiġi applikat l-
ebda tnaqqis. Jekk ma jkunx ġie 
rrimedjat, it-tnaqqis skont l-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi applikat b’mod 
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retroattiv. Madankollu, il-każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità li jikkostitwixxu 
riskju dirett għas-saħħa pubblika jew tal-
annimali għandhom dejjem jiġu meqjusa 
bħala severi.

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 li 
jirriżulta minn negliġenza gravi, 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.

4. Fi kwalunkwe każ, l-ammont totali ta’ 
riduzzjonijiet u esklużjonijiet għal sena 
kalendarja waħda m’għandux ikun aktar 
mill-ammont totali msemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.

4. Fi kwalunkwe każ, l-ammont totali ta’ 
riduzzjonijiet u esklużjonijiet għal sena 
kalendarja waħda m’għandux ikun aktar 
mill-ammont totali msemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 16
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissotitwixxi l-emendi 87, 96, 538, 539

Proposta għal regolament
Artikolu 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiġi żgurata distribuzzjoni korretta 
tal-fondi lill-benefiċjarji intitolati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
biex jistabbilixxi bażi armonizzata għall-
kalkolu ta’ penali minħabba l-
kundizzjonalità billi tqis riduzzjonijiet 
minħabba dixxiplina finanzjarja.

1. Biex tiġi żgurata distribuzzjoni korretta 
tal-fondi lill-benefiċjarji intitolati, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
biex jistabbilixxi bażi armonizzata għall-
kalkolu ta’ penali minħabba l-
kundizzjonalità billi tqis riduzzjonijiet 
minħabba dixxiplina finanzjarja.

2. Biex jiġi żgurat li l-kundizzjonalità ssir 
b’mod effiċjenti, koerenti u mhux 
diskriminatorju, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 111 dwar il-kalkolu u l-
applikazzjoni tal-penali.

2. Biex jiġi żgurat li l-kundizzjonalità ssir 
b’mod effiċjenti, abbażi tar-riskju u 
proporzjonat, koerenti u mhux 
diskriminatorju, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 111 dwar il-kalkolu u l-
applikazzjoni tal-penali. Dawk l-atti 
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delegati għandhom b’mod partikolari 
jinkludi regoli dwar il-każijiet fejn il-
penali amministrattivi m’għandhomx jiġu 
imposti għal nuqqas ta’ konformità li 
huwa dovut għall-falliment tekniku tas-
sistemi għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-annimali, imsemmija fl-
Anness II, RSM 7 u RSM 8, u ma 
jirriżultax minn att jew ommissjoni 
direttament attribwibbli lill-benefiċjarju 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 17
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 650-654

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, 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 skont l-aħħar medja tax-xahar li 
ġiet stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew 
qabel l-1 ta' Ottubru tas-sena li tingħata l-
għajnuna.

Or. en

Emenda 18
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 98-101, 665-667, 670 
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Proposta għal regolament
Artikolu 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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.

1. Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-
prestazzjoni tal-politika agrikola komuni, u 
partikolarment:

(a) il-pagamenti diretti pprovduti fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx,
(b) il-miżuri tas-suq ipprovduti fir-
Regolament (UE) Nru CMO/xxx,
(c) il-miżuri ta’ żvilupp rurali pprovduti 
fir-Regolament (UE) Nru RD/xxx u
(d) l-applikazzjoni tal-kundizzjonalità 
pprovduta f’dan ir-Regolament.

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.

Il-Kummissjoni għandha tissorvelja dawn 
il-miżuri ta’ politika abbażi tar-rappurtar 
mill-Istati Membri skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan 
multiannwali ta’ evalwazzjoni 
b’evalwazzjonijiet perjodiċi ta’ strumenti 
speċifiċi li hija għandha twettaq.

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

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

(a) il-produzzjoni vijabbli ta’ ikel, b’fokus 
fuq dħul agrikolu, produttività agrikola u 
stabilità fil-prezzijiet;

(a) il-produzzjoni vijabbli ta’ ikel, b’fokus 
fuq prezzijiet tal-mezzi ta’ produzzjoni,
dħul agrikolu, produttività agrikola u 
stabilità fil-prezzijiet;
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(b) l-immaniġġjar sostenibbli ta’ riżorsi 
naturali u ta’ azzjoni għall-klima, b’fokus 
fuq emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
bijodiversità, ħamrija u ilma;

(b) l-immaniġġjar sostenibbli ta’ riżorsi 
naturali u ta’ azzjoni għall-klima, b’fokus 
fuq emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
bijodiversità, ħamrija u ilma;

(c) l-iżvilupp territorjali bilanċjat, b’fokus 
fuq impjiegi rurali, tkabbir u faqar f’żoni 
rurali.

(c) l-iżvilupp territorjali bilanċjat, b’fokus 
fuq impjiegi rurali, tkabbir u faqar f’żoni 
rurali.

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 ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 112(3).

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
effiċjenti ta’ dan il-paragrafu l-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 111, 
dwar il-kontenut u l-kostruzzjoni tal-qafas 
tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni, inkluż 
is-sett ta’ indikaturi u l-metodi għall-
kalkolu tagħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermetti l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-miżuri konċernati. Il-
Kummissjoni għandha tqis il-ħtiġijiet ta' 
dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 
potenzjali, partikolarment l-użu tagħhom 
għal raġunijiet ta' statistika meta xieraq.

3. 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’ dejta stabbiliti, 
bħan-Netwerk tad-Dejta dwar il-
Kontabbiltà tal-Irziezet u l-Eurostat. Il-
Kummissjoni għandha tqis il-ħtiġijiet ta’ 
dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta’ dejta 
potenzjali, partikolarment l-użu tagħhom 
għal raġunijiet ta' statistika meta xieraq.

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, mingħajr ma jitpoġġa piż 
amministrattiv indebitu fuqhom, kif ukoll 
regoli 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-Artikolu112(3).

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 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill kull erba’ snin. L-ewwel rapport 
għandu jiġi ppreżentat sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2017.

Or. en
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Emenda 19
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 723-725, 770

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, ħlief għal raġunijiet ta’ 
saħħa tal-pjanti u ta’ residwu taż-żabra.

Or. en

Emenda 20
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 733-738, 771

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RSM 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 21
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 739-744 772

Proposta għal regolament
Anness II — Kwistjoni Ewlenija "Bijodiversità" — RSM 3 — l-aħħar kolonna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 (1) u (2) Artikolu 6 (1) u (2) u Artikolu 13(1)(a)
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Emenda 22
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 102, 748 

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, ħabitats seminaturali, 
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.

Or. en

Emenda 23
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 112

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex il-benefiċjarji jkunu megħjunin 
isiru jafu aktar dwar ir-rabta bejn il-prattiki 
agrikoli u l-immaniġġjar ta’ farms min-
naħa l-waħda, u l-istandards relatati mal-
ambjent, it-tibdil fil-klima, il-
kundizzjonijiet agrikoli tajba tal-art, is-
sigurtà fl-ikel, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-
trattament xieraq tal-annimali min-naħa l-
oħra, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistema konsultattiva 
komprensiva għall-farms li toffri pariri lil 
benefiċjarji. Dik is-sistema konsultattiva 

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

għall-farms m’għandha bl-ebda mod 
taffettwa l-obbligu u r-responsabbiltà ta’ 
benefiċjarji li jħarsu dawk l-istandards. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll 
separazzjoni ċara bejn pariri u kontrolli.

Or. en

Emenda 24
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi  113-116, 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE501.971v01-00 28/30 AM\921692MT.doc

MT

mal-kontabilità, l-intraprenditorija u l-
immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi 
ekonomiċi. Fl-aħħar nett, l-Istati Membri 
jistgħu jinkludu fis-sistema tagħhom il-
promozzjoni tal-konverżjonijiet tal-farms 
u d-diversifikazzjoni tal-attività 
ekonomika tagħhom u l-introduzzjoni ta’ 
azzjonijiet preventivi xierqa biex jiġu 
indirizzati diżastri naturali u l-mard tal-
annimali u tal-pjanti, kif ukoll konsulenza 
dwar il-ġestjoni integrata ta’ organiżmi 
ta’ ħsara u l-użu ta’ alternattivi mhux 
kimiċi.

Or. en

Emenda 25
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emenda 276 

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dħul fis-sistema konsultattiva għall-
farms għandu jkun fuq bażi volontarja għal 
benefiċjarji. Il-benefiċjarji kollha, anke 
jekk ma jirċevux għajnuna skont il-PAK, 
għandhom jitħallew jipparteċipaw fis-
sistema. Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu kriterji ta’ prijorità. 
Minħabba n-natura tas-sistema, ikun xieraq 
li l-informazzjoni miksuba matul l-attività 
ta’ konsulenza tiġi ttrattata bħala 
kunfidenzjali, ħlief f’każ ta’ ksur gravi tad-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Biex tiġi 
żgurata l-effiċjenza tas-sistema, il-
konsulenti għandhom ikunu kwalifikati kif 
xieraq u jirċievu taħriġ regolarment.

(12) Id-dħul fis-sistema konsultattiva għall-
farms għandu jkun fuq bażi volontarja għal 
benefiċjarji. Il-benefiċjarji kollha, anke 
jekk ma jirċevux għajnuna skont il-PAK, 
għandhom jitħallew jipparteċipaw fis-
sistema. Madankollu l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jiddeterminaw, 
abbażi tal-kriterji ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali, il-kategoriji ta’ benefiċjarji li 
għandhom aċċess ta’ prijorità għas-
sistema konsultattiva għall-farms. 
Minħabba n-natura tas-sistema, ikun xieraq 
li l-informazzjoni miksuba matul l-attività 
ta’ konsulenza tiġi ttrattata bħala 
kunfidenzjali, ħlief f’każ ta’ ksur gravi tad-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Biex tiġi 
żgurata l-effiċjenza tas-sistema, il-
konsulenti għandhom ikunu kwalifikati kif 
xieraq u jirċievu taħriġ regolarment.

Or. en
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Emenda 26
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 132-135, 516

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, 
irtirar, riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
minn pagamenti u ma’ impożizzjoni ta’ 
penali amministrattivi proporzjonati. 
Dawk ir-regoli għandhom jinġabru fl-istess 
qafas legali f’livell orizzontali. Għandhom 
ikopru l-obbligi tal-Istati Membri fir-
rigward ta’ verifiki amministrattivi u fuq il-
post inklużi l-prinċipji ġenerali u l-kriterji 
applikabbli, ir-regoli dwar l-irkupru, ir-
riduzzjoni u l-esklużjonijiet ta’ għajnuna. 
Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-
verifiki ta’ obbligi li ma jkunux 
neċessarjament marbutin mal-pagament ta’ 
għajnuna. Huwa meħtieġ li jsir 
provvediment għal inċentiv b’saħħtu 
għall-Istati Membri biex inaqqsu l-għadd 
ta’ verifiki fuq il-post fejn ir-rata ta’ żbalji 
tkun f’livell aċċettabbli, kif ukoll għall-
flessibilità abbażi tal-istandards abitwali 
tal-Istati Membri jew tar-reġjuni 
kkonċernati, li jippermetti eċċezzjonijiet 
iġġustifikati għal raġunijiet agronomiċi, 
ekoloġiċi jew ambjentali.

Or. en

Emenda 27
Giovanni La Via
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-Emendi 138-140
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Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema 
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database 
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu użu xieraq mit-teknoloġija meta 
jistabbilixxu dawn is-sistemi, bil-ħsieb li 
jitnaqqas il-piż amministrattiv u jiġu 
żgurati kontrolli effiċjenti u effettivi.

Or. en


