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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ Approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0498),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikoli 42(1) u 43 (2), tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0284/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, tas-17 ta' Frar 
20111,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali 
proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-
0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42(1), u l-

wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 42(1), l-

                                               
1 ĠU C 107, 6.4.2011, p. 33 
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Artikolu 43 (2) tiegħu, Artikolu 43(2), u l-Artikolu 349 tiegħu,

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 349 tat-Trattat huwa l-uniku li jistabbilixxi trattament speċifiku għar-reġjuni l-
aktar imbiegħda. L-unika referenza għall-artikoli tal-PAK ma tiggarantixxix it-trattament ta' 
eċċezzjoni mogħti lil dawn ir-reġjuni, li l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom hu mxekkel 
serjament mid-distanza, l-insularità, is-superfiċji żgħira, ir-riljiev, il-klima diffiċli u d-
dipendenza ekonomika fuq numru żgħir ta' prodotti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a)  Bl-għan li jinżammu l-għanijiet 
appoġġati mir-Regolament attwali, il-
Kummissjoni għandha tagħmel studji tal-
impatt kull darba li tinnegozja ftehimiet 
ta’ kummerċ internazzjonali li jistgħu 
jkunu ta' periklu għall-oqsma appoġġati 
mill-programm POSEI. 

Or. es

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex tiġi ggarantita l-provvista ta’ 
prodotti agrikoli essenzjali lir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u bħala kumpens għall-
ispejjeż addizzjonali kkawżati min-natura 
remota ta’ dawn ir-reġjuni, huwa xieraq li 
jiġu stabbiliti arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista. Fil-fatt, is-sitwazzjoni 
ġeografika eċċezzjonali tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, meta mqabbla mas-sorsi ta’ 

(6) Biex tiġi ggarantita l-provvista ta’ 
prodotti agrikoli essenzjali lir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u bħala kumpens għall-
ispejjeż addizzjonali kkawżati min-natura 
remota ta’ dawn ir-reġjuni, huwa xieraq li 
jiġu stabbiliti arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista. Fil-fatt, is-sitwazzjoni 
ġeografika eċċezzjonali tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, meta mqabbla mas-sorsi ta’ 
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provvista ta’ prodotti essenzjali għall-
konsum mill-bniedem jew għall-
ipproċessar jew bħala addizzjonijiet 
agrikoli, timponi spejjeż ta’ trasport 
addizzjonali f’dawn ir-reġjuni. Barra minn 
hekk, fatturi oġġettivi oħrajn marbuta mad-
distanza remota tagħhom, b’mod 
partikolari l-insularità u n-nuqqas ta’ uċuħ 
agrikoli, jimponu aktar restrizzjonijiet 
għall-kumpaniji u l-produtturi tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda li jolqtu l-attivitajiet 
tagħhom b’mod ferm negattiv. Dawn in-
nuqqasijiet jistgħu jkunu rranġati billi 
jitbaxxa l-prezz ta’ dawn il-prodotti 
essenzjali.

provvista ta’ prodotti essenzjali għall-
konsum mill-bniedem jew għall-
ipproċessar jew bħala addizzjonijiet 
agrikoli, timponi spejjeż ta’ trasport 
addizzjonali f’dawn ir-reġjuni. Barra minn 
hekk, fatturi oġġettivi oħrajn marbuta mad-
distanza remota tagħhom, b’mod 
partikolari l-insularità u n-nuqqas ta’ uċuħ 
agrikoli, jimponu aktar restrizzjonijiet 
għall-kumpaniji u l-produtturi tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda li jolqtu l-attivitajiet 
tagħhom b’mod ferm negattiv. Dawn in-
nuqqasijiet jistgħu jkunu rranġati billi 
jitbaxxa l-prezz ta’ dawn il-prodotti 
essenzjali. Madankollu, l-arranġament 
speċifiku ta’ provvista m'għandux ikun ta' 
ħsara, fl-ebda każ, għall-produzzjoni u l-
iżvilupp lokali.

Or. es

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
jitnaqqsu l-ispejjeż żejda tad-distanza, 
filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-
prodotti tal-Unjoni, għandha tingħata 
għajnuna għall-forniment ta’ prodotti tal-
Unjoni lir-reġjuni l-aktar imbiegħda. Tali 
għajnuna għandha tikkunsidra l-ispiża 
addizzjonali tat-trasport lejn ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda u l-prezzijiet applikati 
għall-esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, u 
fil-każ ta’ addizzjonijiet agrikoli u prodotti 
maħsuba għall-ipproċessar, l-ispejjeż 
addizzjonali minħabba l-insularità u n-
nuqqas ta’ uċuħ.

(8) Sabiex jintlaħaq l-għan li jitbaxxew il-
prezzijiet fir-reġjuni l-aktar imbiegħda bit-
tnaqqis tal-ispejjeż żejda tad-distanza, 
għandha tingħata għajnuna għall-forniment 
ta’ prodotti tal-Unjoni lir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. Tali għajnuna għandha 
tikkunsidra l-ispiża addizzjonali b'rabta 
mat-trasport lejn ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u l-prezzijiet applikati għall-
esportazzjonijiet lejn pajjiżi terzi, u fil-każ
ta’ addizzjonijiet agrikoli u prodotti 
maħsuba għall-ipproċessar, l-ispejjeż 
addizzjonali minħabba l-insularità u n-
nuqqas ta’ uċuħ.

Or. es
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-appoġġ għall-oqsma tradizzjonali 
huwa tant iktar meħtieġ inkwantu dan 
jippermetti li dawn jibqgħu kompetittivi 
fis-suq Ewropew meta ffaċjati mill-
kompetizzjoni minn pajjiżi terzi u meta 
wieħed iqis li fid-WTO kienu ffirmati 
ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi tal-
Amerika Latina li jqiegħdu lil dawn l-
oqsma f'pożizzjoni diffiċli.  Madankollu, l-
Istati Membri jridu joqgħodu attenti li 
tkun żgurata d-diversifikazzjoni tal-
attività agrikola fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda meta jitfasslu l-programmi.

Or. es

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-każ tal-prodotti pproċessati, 
għandu jkun awtorizzat l-iskambju bejn ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda biex ikun 
possibbli l-kummerċ bejniethom. 
Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-flussi 
kummerċjali fi ħdan il-kummerċ reġjonali 
u l-esportazzjonijiet u l-ispedizzjonijiet 
tradizzjonali mal-bqija tal-Unjoni jew il-
pajjiżi terzi fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
l-esportazzjonijiet ta’ prodotti pproċessati 
li jikkorrispondu mal-flussi ta’ skambji 
tradizzjonali. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-

(13) Fil-każ tal-prodotti pproċessati, 
għandu jkun awtorizzat l-iskambju bejn ir-
reġjuni l-aktar imbiegħda biex ikun 
possibbli l-kummerċ bejniethom. 
Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-flussi 
kummerċjali fi ħdan il-kummerċ reġjonali 
u l-esportazzjonijiet u l-ispedizzjonijiet 
tradizzjonali mal-bqija tal-Unjoni jew il-
pajjiżi terzi fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
l-esportazzjonijiet ta’ prodotti pproċessati 
li jikkorrispondu mal-flussi ta’ skambji 
tradizzjonali. Għal raġunijiet ta’ ċarezza, il-
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perjodu ta’ referenza biex jiġu definiti 
dawk il-kwantitajiet esportati jew mibgħuta 
għandu jkun speċifikat.

perjodu ta’ referenza biex jiġu definiti 
dawk il-kwantitajiet esportati jew mibgħuta 
għandu jkun speċifikat. Il-perjodu ta' 
referenza, madankollu, m'għandux 
iwassal għal staġnar fl-esportazzjonijiet 
mir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
għaldaqstant jaqbel li titqies ir-reviżjoni 
tiegħu fl-okkażżjoni tal-modifika ta' dan 
ir-Regolament.

Or. es

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Peress li r-ross huwa element bażiku 
tad-dieta fir-Réunion, li ma tipproduċix 
biżżejjed minnu sabiex tkopri l-ħtiġijiet 
lokali, jeħtieġ li r-Réunion tibqa’ tkun 
eżentata minn kwalunkwe dazju ta’ 
importazzjoni għal dan il-prodott.

(17) Peress li r-ross huwa element bażiku 
tad-dieta fir-Réunion, li l-industriji tal-
ipproċessar u t-tibjid tar-ross ilhom li 
kienu introdotti fir-Réunion snin twal u r-
Réunion ma tipproduċix biżżejjed minnu 
sabiex tkopri l-ħtiġijiet lokali, jeħtieġ li r-
Réunion tibqa’ tkun eżentata minn 
kwalunkwe dazju ta’ importazzjoni għal 
dan il-prodott.

Or. es

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-bdiewa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom ikunu mħajra biex jipprovdu 
prodotti ta’ kwalità u għandha tingħata 
għajnuna għat-tqegħid ta’ dawn il-prodotti 
fis-suq. Għal dak il-għan, l-użu tas-simbolu 
grafiku introdott mill-Unjoni jista’ jkun ta’ 

(22) Il-bdiewa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għandhom ikunu mħajra biex ikomplu 
jipprovdu prodotti ta’ kwalità u għandha 
tingħata għajnuna għat-tqegħid ta’ dawn il-
prodotti fis-suq. Għal dak il-għan, l-użu 
tas-simbolu grafiku introdott mill-Unjoni 
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għajnuna. jista’ jkun ta’ għajnuna. Għandu jkun 
ukoll promoss l-użu ta' ċertifikazzjonijiet 
oħra ta' kwalità, bħad-denominazzjonijiet 
tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi 
biex ikunu rivalutati l-produzzjonijiet 
agrikoli lokali u jingħata kontribut għall-
iżvilupp tagħhom. 

Or. es

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Artikolu 39 (4), u l-Anness I tar-
Regolament (KE) nru 1698/2005 
jiddeterminaw l-ammonti massimi annwali 
eliġibbli għall-ħlasijiet agroambjentali. 
Biex tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
ambjentali speċifika ta’ ċerti mergħat 
sensittivi ħafna fl-Azores u l-
preżervazzjoni tal-pajżaġġ u l-karatteristiċi 
tradizzjonali tal-art agrikola, b’mod 
partikolari ż-żoni ta’ kultivazzjoni mtarrġa 
fil-Madeira, għandu jsir possibbli, f’każ ta’ 
ċerti miżuri speċifiċi, li dawk l-ammonti 
jiżdiedu sakemm jirduppjaw.

(25) L-Artikolu 39 (4), u l-Anness I tar-
Regolament (KE) nru 1698/2005 
jiddeterminaw l-ammonti massimi annwali 
eliġibbli għall-ħlasijiet agroambjentali. 
Biex tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
ambjentali speċifika ta’ ċerti mergħat 
sensittivi ħafna fl-Azores u l-
preżervazzjoni tal-pajżaġġ u l-karatteristiċi 
tradizzjonali tal-art agrikola, b’mod 
partikolari ż-żoni ta’ kultivazzjoni mtarrġa 
fil-Madeira u fil-Gżejjer Kanarji, għandu 
jsir possibbli, f’każ ta’ ċerti miżuri 
speċifiċi, li dawk l-ammonti jiżdiedu 
sakemm jirduppjaw.

Or. es

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Is-sitwazzjoni fitosanitarja ta’ prodotti 
agrikoli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda hija 
soġġetta għal problemi partikolari assoċjati 

(27) Is-sitwazzjoni fitosanitarja ta’ prodotti 
agrikoli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda hija 
soġġetta għal problemi partikolari assoċjati 
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mal-klima u l-inadegwatezza tal-miżuri ta’ 
kontroll li s’issa ġew applikati f’dawn ir-
reġjuni. Jeħtieġ għalhekk li jiġu 
implimentati programmi għall-ġlieda 
kontra l-organiżmi li jagħmlu l-ħsara, 
inkluż permezz ta’ metodi bijoloġiċi u li 
tiġi definita l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għat-twettiq ta’ dawn il-programmi.

maż-żieda fl-importazzjonijiet, mal-klima 
u l-inadegwatezza tal-miżuri ta’ kontroll li 
s’issa ġew applikati f’dawn ir-reġjuni.  
Jeħtieġ għalhekk li jiġu implimentati 
programmi għall-ġlieda, għar-riċerka u t-
taħriġ, inklużi metodi bijoloġiċi li jkunu 
sostenibbli u li jirrispettaw l-ambjent 
kontra l-organiżmi li jagħmlu l-ħsara u li 
tiġi definita l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għat-twettiq ta’ dawn il-programmi.

Or. es

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-manutenzjoni tal-għelieqi tad-
dwieli, li huma l-aktar kultivazzjoni
mxerrda fir-reġjuni tal-Madeira u l-Gżejjer 
Kanarji u waħda importanti ħafna għall-
Azores, hi imperattiv ekonomiku u 
ambjentali. Bħala għajnuna għall-
produzzjoni, f’dawn ir-reġjuni 
m’għandhomx jiġu applikati la l-inċentivi 
għall-abbandun u lanqas mekkaniżmi tas-
suq, previsti mir-Regolament (KE) 
nru 1234/2007, għajr għad-distillazzjoni 
f’każ ta’ kriżi fil-każ tal-Gżejjer Kanarji, li 
għandha tkun tista’ tiġi applikata f’każ ta’ 
tfixkil mhux tas-soltu fis-suq minħabba 
problemi ta’ kwalità. Bl-istess mod, 
diffikultajiet tekniċi u soċjoekonomiċi 
fixklu l-konverżjoni sħiħa, fil-limiti taż-
żmien stipulati, tal-uċuħ tad-dwieli li kienu 
tħawlu fir-reġjuni tal-Madeira u tal-Azores 
b’varjetajiet ta’ dwieli ibridi pprojbiti mir-
Regolament (KE) nru 1234/2007. L-inbid 
prodott minn dawn l-għelieqi tad-dwieli hu 
maħsub biss għall-konsum lokali 
tradizzjonali.

(28) Il-manutenzjoni tal-għelieqi tad-
dwieli, li huma l-aktar kultivazzjoni 
mxerrda fir-reġjuni tal-Madeira u l-Gżejjer 
Kanarji u waħda importanti ħafna għall-
Azores, hi imperattiv ekonomiku, soċjali u 
ambjentali. Bħala għajnuna għall-
produzzjoni, f’dawn ir-reġjuni 
m’għandhomx jiġu applikati la l-inċentivi 
għall-abbandun u lanqas mekkaniżmi tas-
suq, previsti mir-Regolament (KE) 
nru 1234/2007, għajr għad-distillazzjoni 
f’każ ta’ kriżi fil-każ tal-Gżejjer Kanarji, li 
għandha tkun tista’ tiġi applikata f’każ ta’ 
tfixkil mhux tas-soltu fis-suq minħabba 
problemi ta’ kwalità. Bl-istess mod, 
diffikultajiet tekniċi u soċjoekonomiċi 
fixklu l-konverżjoni sħiħa, fil-limiti taż-
żmien stipulati, tal-uċuħ tad-dwieli li kienu 
tħawlu fir-reġjuni tal-Madeira u tal-Azores 
b’varjetajiet ta’ dwieli ibridi pprojbiti mir-
Regolament (KE) nru 1234/2007. L-inbid 
prodott minn dawn l-għelieqi tad-dwieli hu 
maħsub biss għall-konsum lokali 
tradizzjonali.

Or. es
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tipperikola l-
livell ta’ appoġġ speċifiku li s’issa 
bbenefikaw minnu r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. Għal din ir-raġuni, sabiex 
ikunu jistgħu jwettqu l-miżuri adegwati, l-
Istati Membri għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom ammonti 
ekwivalenti għall-appoġġ diġà mogħti mill-
Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
nru 247/2006.

(35) Bil-għan li jiġi żgurat li jintlaħqu l-
objettivi ta’ dan ir-Regolament, u, b’mod
partikolari, is-salvagwardja u l-iżvilupp 
meħtieġ tal-attività agrikola tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, jeħtieġ li jsir rieżami tal-
ammonti ekwivalenti għall-appoġġ diġà 
mogħti mill-Unjoni lil dawn ir-reġjuni 
skont ir-Regolament (KE) Nru 247/2006.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet fis-seħħ ma jqisux ċerti fatturi, l-aktar ta' natura esterna, li jiddeterminaw 
l-iżvilupp tal-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 35 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta' profittabilità tal-produzzjoni 
tal-banana fir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
kull tant żmien ikun imxekkel mit-tnaqqis 
suċċessiv fid-dazju ffissat għall-
importazzjoni tal-banana. Għaldaqstant 
jaqbel li jkun evalwat f'kull mument l-
impatt tal-konċessjonijiet tad-dazju li 
jingħataw mill-Unjoni Ewropea bit-tir li 
tkun studjata l-pertinenza tar-rieżami tal-
għajnuna mogħtija lill-produtturi tal-
Unjoni. 

Or. es
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat, sabiex tikkompleta jew temenda 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament.  Jeħtieġ li jiġu llimitati l-
oqsma li fihom tista’ tiġi eżerċitata din is-
setgħa kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
għandha tkun soġġetta għalihom id-
delegazzjoni.

(37) Sabiex ikun żgurat il-funzjonament 
tajjeb tas-sistema stabbilita permezz ta' 
dan ir-Regolament, għandha tkun 
iddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, sabiex tkun tista' 
tikkompleta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament.
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta 
tħejji u tfassal atti ddelegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura t-
trasmissjoni tad-dokumenti rilevanti 
b'mod simultanju, fil-ħin u b'mod adatt 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
uniformi tal-arranġamenti POSEI fl-Istati 
Membri u biex tkun evitata d-distorsjoni 
fil-kompetizzjoni jew diskriminazzjoni 
bejn l-operaturi, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291(2) 

(38) Biex tkun żgurata implimentazzjoni 
uniformi tal-arranġamenti POSEI fl-Istati 
Membri u biex tkun evitata d-distorsjoni 
fil-kompetizzjoni jew diskriminazzjoni 
bejn l-operaturi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat eżekuttivi li jirrigwardaw 
b’mod partikolari l-kundizzjonijiet 
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tat-Trattat. Jeħtieġ, għalhekk, li l-
Kummissjoni tingħata setgħat eżekuttivi 
taħt din id-dispożizzjoni li jirrigwardaw 
b’mod partikolari l-kundizzjonijiet 
uniformi li l-prodotti soġġetti għall-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista jidħlu, 
joħorġu u jiċċirkolaw fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-kundizzjonijiet uniformi tal-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli li l-
Istati Membri għandhom japplikaw.

uniformi li l-prodotti soġġetti għall-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista jidħlu, 
joħorġu u jiċċirkolaw fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, il-kundizzjonijiet uniformi tal-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli li l-
Istati Membri għandhom japplikaw. Dawn 
is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont 
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni.
_______________.
1 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. fr

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) [Inċiż rigward il-kontroll tal-miżuri 
ta' implimentazzjoni. Dawn għandhom 
jiġu kkompletati wara l-adozzjoni tar-
regolament dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll, kif imsemmi fl-Artikolu 291(2) 
tat-TFUE, li attwalment qed jiġu diskussi 
mill-PE u mill-Kunsill],

imħassra

Or. es
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-garanzija tal-provvista ta' prodotti 
essenzjali lir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għall-konsum mill-bniedem jew għall-
ipproċessar bħala addizzjonijiet agrikoli 
filwaqt li jittaffew l-ispejjeż żejda tad-
distanza;

a) il-garanzija tal-provvista ta' prodotti 
essenzjali lir-reġjuni l-aktar imbiegħda 
għall-konsum mill-bniedem jew għall-
ipproċessar bħala addizzjonijiet agrikoli 
filwaqt li jittaffew l-ispejjeż żejda tad-
distanza mingħajr ma ssir ħsara lill-
produzzjoni lokali u l-iżvilupp tagħha;

Or. es

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2, subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-preżervazzjoni u l-iżvilupp tal-attività 
agrikola fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti lokali.

b) il-preżervazzjoni u l-iżvilupp tal-attività 
agrikola fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, 
inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti lokali, bil-
garanzija ta' dħul adegwat għall-
produtturi.

Or. es

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżuri meħuda taħt il-programmi 
POSEI għandhom ikunu konformi mal-liġi 
tal-Unjoni, u jkunu konsistenti ma’ politika 
oħra tal-Unjoni u mal-miżuri meħuda skont 
din il-politika.

1. Il-miżuri meħuda taħt il-programmi 
POSEI għandhom ikunu konformi mal-liġi 
tal-Unjoni, u jkunu konsistenti ma’ politika 
oħra tal-Unjoni u mal-miżuri meħuda skont 
din il-politika. Madankollu, hemm bżonn 
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li jitqies l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
inkwantu dan jirrikonoxxi l-applikazzjoni 
ta' qafas differenzjat għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda biex jippermetti l-iżvilupp u l-
integrazzjoni tagħhom b'kundizzjonijiet 
indaqs mal-bqija tal-Unjoni permezz ta' 
programmi speċifiċi adattati għas-
sitwazzjoni partikolari tagħhom. 

Or. es

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-passi meħuda biex jiġi żgurat li l-
programmi huma implimentati b’mod 
effettiv u adegwat, inklużi l-arranġamenti 
għall-pubbliċità, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, u sett speċifiku ta’ indikaturi 
kwantifikati għall-użu fl-evalwazzjoni;

c) il-passi meħuda biex jiġi żgurat li l-
programmi huma implimentati b’mod 
effettiv u adegwat, inklużi l-arranġamenti 
għall-pubbliċità, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, u sett speċifiku ta’ indikaturi 
kwantifikati għall-użu fl-evalwazzjoni; tali 
dispożizzjonijiet għandhom jinkludu, fost 
miżuri oħra, it-twaqqif ta' kumitat għas-
segwitu u l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet ta' 
appoġġ għall-produzzjonijiet lokali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta' kumitat għas-segwitu u l-evalwazzjoni jippermetti t-titjib tal-effikaċja tal-
programmazzjoni tal-miżuri ta' appoġġ għall-produzzjonijiet lokali, grazzi għall-involviment 
akbar tal-atturi kkonċernati. 
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni abbozz tal-
programm POSEI fil-qafas tal-allokazzjoni 
finanzjarja msemmija fl-Artikolu 29 (2) u 
(3).

1. Il-programm POSEI kien stabbilit skont 
ir-Regolament KE Nru 247/2006, u 
qiegħed fil-qafas tal-allokazzjoni 
finanzjarja msemmija fl-Artikolu 29(2) u 
(3).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li m'hemmx bżonn li jkunu ppreżentati programmi POSEI ġodda, it-test 
propost mill-Kummissjoni jista' jwassal għall-konfużjoni. L-emenda għandha l-għan li tiċċara 
li l-programmi li kienu introdotti fl-ambitu tal-adozzjoni tar-Regolament KE Nru 247/2006 se 
jibqgħu għaddejjin.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-abbozz tal-programm jinkludi abbozz 
tal-bilanċ previst tal-provvista li jindika l-
prodotti, il-kwantitajiet tagħhom u l-
ammont ta’ għajnuna għall-provvista mill-
Unjoni, flimkien ma’ abbozz tal-programm
ta’ għajnuna għall-produzzjonijiet lokali.

Il-programm jinkludi bilanċ previst tal-
provvista li jindika l-prodotti, il-
kwantitajiet tagħhom u l-ammont ta’ 
għajnuna għall-provvista mill-Unjoni, 
flimkien ma’ programm ta’ għajnuna 
għall-produzzjonijiet lokali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li m'hemmx bżonn li jkunu ppreżentati programmi POSEI ġodda, it-test 
propost mill-Kummissjoni jista' jwassal għall-konfużjoni. L-emenda għandha l-għan li tiċċara 
li l-programmi li jibqgħu għaddejjin.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
programm POSEI propost u tiddeċiedi 
dwar l-approvazzjoni tiegħu permezz ta’ 
att eżekuttiv.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija koerenti mal-bqija tal-emendi tar-rapporteur għall-Artikolu 6.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont l-evalwazzjoni annwali tal-
eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi fil-
programmi POSEI, l-Istati Membri jistgħu 
jissottomettu lill-Kummissjoni proposti 
għall-emenda tagħhom fil-qafas tal-
allokazzjoni finanzjarja msemmija fl-
Artikolu 29(2) u (3), sabiex jadattawhom 
aħjar għall-ħtiġijiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u għall-istrateġija proposta. Il-
Kummissjoni għandha tadotta permezz ta’ 
att eżekuttiv il-proċeduri uniformi għall-
preżentazzjoni tal-proposti ta’ emenda tal-
programm.

2. Skont l-evalwazzjoni annwali tal-
eżekuzzjoni tal-miżuri inklużi fil-
programmi POSEI, l-Istati Membri, wara li 
jikkonsultaw l-atturi soċjoekonomiċi 
involuti, jistgħu jissottomettu lill-
Kummissjoni proposti għall-emenda 
tagħhom fil-qafas tal-allokazzjoni 
finanzjarja msemmija fl-Artikolu 29(2) u 
(3), sabiex jadattawhom aħjar għall-
ħtiġijiet tar-reġjuni l-aktar imbiegħda u 
għall-istrateġija proposta. Il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-proposti ta' modifika u 
tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tagħhom. 
Il-Kummissjoni tadotta permezz ta’ att 
eżekuttiv il-proċeduri uniformi għall-
preżentazzjoni tal-proposti ta’ emenda tal-
programm. Dawk l-atti eżekuttivi 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija koerenti mal-emendi l-oħra għall-istess artikolu. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jiġu kkunsidrati t-tipi differenti 
ta’ emendi proposti kif ukoll l-iskadenza li 
fiha għandhom jiġu implimentati, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att delegat il-proċedura ta’ 
approvazzjoni tal-emendi.

3. Sabiex jiġu kkunsidrati t-tipi differenti 
ta’ emendi proposti kif ukoll l-iskadenza li 
fiha għandhom jiġu applikati, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att iddelegat il-proċedura ta’ 
approvazzjoni tal-emendi. Huma mgħotija 
lill-Kummissjoni s-setgħat li tadotta tali 
atti ddelegati skont l-Artikolu 33.

Or. es

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta’ implimentazzjoni previsti f'dan l-
artikolu għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 34(2).

Or. es
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-prodotti agrikoli ta’ kwalità tajba, 
ġusta u kummerċjabbli biss għandhom 
jibbenefikaw mill-arranġamenti speċifiċi 
tal-provvista.

4. Il-prodotti agrikoli ta’ kwalità tajba, 
ġusta u kummerċjabbli biss għandhom 
jibbenefikaw mill-arranġamenti speċifiċi 
tal-provvista. Il-prodotti li ġejjin minn 
pajjiżi terzi għandhom jirrispettaw in-
normi fitosanitarji u veterinarji tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li jibbenefikaw mill-arranġamenti 
speċjali tal-provvista jissodisfaw l-istess normi fitosanitarji u veterinarji imposti fuq il-
prodotti Ewropej biex tkun evitata kompetizzjoni inġusta mal-prodotti lokali. 

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jekk ikun il-każ, il-ħtieġa li ma jkunx 
hemm tfixkil tal-possibbiltajiet ta’ żvilupp 
tal-prodotti lokali.

d) il-ħtieġa li ma jkunx hemm 
destabilizzazzjoni tal-bilanċ tal-
produzzjonijiet lokali u li ma jkunx hemm 
tfixkil tal-possibbiltajiet ta’ żvilupp tal-
prodotti lokali,

Or. es

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Biex ikun garantit l-eżerċizzju sħiħ tad-
drittijiet tal-operaturi li jieħdu sehem fl-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista, il-

2. Biex ikun garantit l-eżerċizzju sħiħ tad-
drittijiet tal-operaturi li jieħdu sehem fl-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista, il-
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Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta' att iddelegat il-kundizzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni tal-operaturi fir-reġistru 
u, jekk ikun meħtieġ, timponi l-għoti ta’ 
garanzija għall-ħruġ taċ-ċertifikati.

Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att iddelegat il-kundizzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni tal-operaturi fir-reġistru 
u, jekk ikun meħtieġ, timponi l-għoti ta’ 
garanzija għall-ħruġ taċ-ċertifikati. Huma 
mgħotija lill-Kummissjoni s-setgħat li 
tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att eżekuttiv il-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex tassigura l-applikazzjoni 
uniformi mill-Istati Membri ta’ dan l-
Artikolu rigward b’mod partikolari l-
implimentazzjoni tal-iskema taċ-ċertifikati, 
għajr għall-għoti ta’ garanzija għaċ-
ċertifikati, u l-impenji tal-operaturi meta 
jirreġistraw.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att eżekuttiv il-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex tassigura l-applikazzjoni 
uniformi mill-Istati Membri ta’ dan l-
Artikolu rigward b’mod partikolari l-
implimentazzjoni tal-iskema taċ-ċertifikati, 
għajr għall-għoti ta’ garanzija għaċ-
ċertifikati, u l-impenji tal-operaturi meta 
jirreġistraw. Dawk l-atti eżekuttivi 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).

Or. es

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-benefiċċju tal-arranġamenti speċifiċi ta’ 
provvista li jirriżulta mill-eżenzjoni tad-
dazji fuq l-importazzjoni jew mill-

1. Il-benefiċċju tal-arranġamenti speċifiċi 
ta’ provvista li jirriżulta mill-eżenzjoni tad-
dazji fuq l-importazzjoni jew mill-
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għajnuna għandu jkun soġġett għal 
riperkussjoni effettiva tal-vantaġġ 
ekonomiku sal-utent finali li, skont il-każ, 
jista’ jkun il-konsumatur fil-każ tal-
prodotti maħsuba għall-konsum dirett, min 
jipproċessa jew jippakkja l-aħħar fil-każ 
tal-prodotti maħsuba għall-industrija tal-
ipproċessar jew tal-ippakkjar, jew il-bidwi 
fil-każ tal-prodotti użati għall-għalf tal-
annimali jew bħala addizzjonijiet agrikoli.

għajnuna għandu jkun soġġett għal 
riperkussjoni effettiva tal-vantaġġ 
ekonomiku sal-utent finali li, skont il-każ, 
jista’ jkun il-konsumatur fil-każ tal-
prodotti maħsuba għall-konsum dirett, min 
jipproċessa jew jippakkja l-aħħar fil-każ 
tal-prodotti maħsuba għall-industrija tal-
ipproċessar jew tal-ippakkjar, jew il-bidwi 
fil-każ tal-prodotti użati għall-għalf tal-
annimali jew bħala addizzjonijiet agrikoli. 
Ir-riperkussjoni effettiva tal-benefiċċju 
trid tibqa' evidenti f'kull fażi kummerċjali 
tal-prodott. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

F'kull stadju tal-kummerċjalizzazzjoni, il-vantaġġ tal-arranġamenti speċifiċi tal-provvista jrid 
iħalli impatt fuq l-operaturi varji, inkluża d-distribuzzjoni kummerċjali, fil-każ li l-utent finali 
jkun il-konsumatur.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tkun assigurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ (1), il-Kummissjoni għandha 
tadotta permezz ta’ att eżekuttiv id-dettalji 
prattiċi għall-applikazzjoni tiegħu u b’mod 
partikolari l-kundizzjonijiet għall-kontroll 
mill-Istati Membri tar-riperkussjoni 
effettiva tal-vantaġġ sal-utent aħħari.

2. Sabiex tkun assigurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ (1), il-Kummissjoni għandha 
tadotta permezz ta’ att eżekuttiv id-dettalji 
prattiċi għall-applikazzjoni tiegħu u b’mod 
partikolari l-kundizzjonijiet għall-kontroll 
mill-Istati Membri tar-riperkussjoni 
effettiva tal-vantaġġ sal-utent aħħari. Dawk 
l-atti eżekuttivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 34(2).

Or. es
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti koperti mill-arranġamenti 
speċifiċi ta’ provvista jistgħu jkunu 
esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta lejn 
il-bqija tal-Unjoni biss f’kundizzjonijiet 
uniformi, stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ att eżekuttiv, li jinkludu l-
ħlasijiet tad-dazji fuq l-importazzjoni, jew 
ir-refużjoni tal-għajnuna mogħtija, 
imsemmija fl-Artikolu 9.

1. Il-prodotti koperti mill-arranġamenti 
speċifiċi ta’ provvista jistgħu jkunu 
esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta lejn 
il-bqija tal-Unjoni biss jekk ikunu 
konformi mal-modalitajiet tekniċi, 
stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
eżekuttiv, li jinkludu l-ħlasijiet tad-dazji 
fuq l-importazzjoni, jew ir-refużjoni tal-
għajnuna mogħtija, imsemmija fl-
Artikolu 9. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 34(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa ta' implimentazzjoni biex ikun hemm kundizzjonijiet 
uniformi. Il-formulazzjoni tat-test hi ambigwa u għall-fini taċ-ċarezza, jaqbel li jingħad bi 
preċiżjoni fuq xhiex għandha s-setgħa l-Kummissjoni sabiex ikun indikat b'mod ċar li mhux 
qed jinħolqu drittijiet u / jew obbligi addizzjonali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta 
lejn il-bqija tal-Unjoni fil-limiti tal-
kwantitajiet li jikkorrispondu għall-
esportazzjonijiet tradizzjonali u għall-
ispedizzjoni tradizzjonali. Dawn il-
kwantitajiet għandhom ikunu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv 
abbażi tal-medja tal-ispedizzjonijiet jew 
tal-esportazzjonijiet matul is-snin 1989, 
1990 u 1991; 

a) esportati lejn pajjiżi terzi jew mibgħuta 
lejn il-bqija tal-Unjoni fil-limiti tal-
kwantitajiet li jikkorrispondu għall-
esportazzjonijiet tradizzjonali u għall-
ispedizzjoni tradizzjonali. Dawn il-
kwantitajiet għandhom ikunu stabbiliti 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv 
abbażi tal-medja tal-ispedizzjonijiet jew 
tal-esportazzjonijiet matul l-iktar tliet snin 
favorevoli għal kull pajjiż bejn is-snin 
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1989-2011;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu stabbilit għad-determinazzjoni tal-limiti kwantitattivi għandu jkun rivedut biex 
tingħata spinta lill-esportazzjonijiet li joriġinaw minn dawn ir-reġjuni.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) esportati lejn pajjiżi terzi bħala parti 
mill-flussi reġjonali ta’ kummerċ 
f’konformità mad-destinazzjonijiet u l-
kundizzjonijiet speċifikati mill-
Kummissjoni permezz ta’ att ta' 
implimentazzjoni;

b) esportati lejn pajjiżi terzi bħala parti 
mill-flussi reġjonali ta’ kummerċ;

Or. es

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti eżekuttivi marbuta mal-
paragrafu a) għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 34(2).

Or. es
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
b’“kummerċ reġjonali” wieħed għandu 
jifhem, il-kummerċ li jsir, għal kull DOM, 
għall-Azores u l-Madeira u għall-Gżejjer 
Kanarji, lejn pajjiżi terzi determinati mill-
Kummissjoni permezz ta’ att eżekuttiv. 

3. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, 
b’“kummerċ reġjonali” wieħed għandu 
jifhem, il-kummerċ li jsir, għal kull DOM, 
għall-Azores u l-Madeira u għall-Gżejjer 
Kanarji, lejn pajjiżi terzi li jagħmlu parti 
miż-żoni ġeografiċi u oċeaniċi li fihom 
jinsabu r-reġjuni l-iktar imbiegħda, kif 
ukoll lejn pajjiżi terżi li magħhom hemm 
relazzjoni storika ta' kummerċ. Il-lista ta' 
dawn il-pajjiżi għandha tkun determinata 
mill-Kummissjoni permezz ta’ att 
eżekuttiv, b'kunsiderazzjoni għat-talbiet 
oġġettivi tal-Istati Membri wara 
konsultazzjoni mas-setturi kkonċernati.
Din il-lista tista' tiġi riveduta kull sentejn, 
fuq talba tal-Istati Membri. Dawn l-atti 
eżekuttivi għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-pajjiżi inklużi fil-kummerċ reġjonali mar-reġjuni l-iktar imbiegħda trid tiġi 
riveduta skont l-evoluzzjoni tal-esportazzjonijiet minn dawn iż-żoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Sabiex tintlaħaq il-mira tal-benefiċċju li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista fil-
kummerċ reġjonali u tradizzjonali, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

6. Sabiex tintlaħaq il-mira tal-benefiċċju li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-
arranġamenti speċifiċi ta’ provvista fil-
kummerċ reġjonali u tradizzjonali, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
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permezz ta’ att iddelegat il-kundizzjonijiet 
li għandhom jiġu ssodisfati mill-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jistgħu 
jwasslu għal esportazzjoni tradizzjonali 
jew ta’ kummerċ reġjonali.

permezz ta’ att iddelegat il-kundizzjonijiet 
li għandhom jiġu ssodisfati mill-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jistgħu 
jwasslu għal esportazzjoni tradizzjonali 
jew ta’ kummerċ reġjonali. Huma 
mgħotija lill-Kummissjoni s-setgħat li 
tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex tkun żgurata applikazzjoni uniformi 
ta’ din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tadotta permezz ta’ att eżekuttiv 
il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli li l-
Istati Membri għandhom japplikaw.

Biex tkun żgurata applikazzjoni uniformi 
ta’ din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tadotta permezz ta’ att eżekuttiv 
il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli li l-
Istati Membri għandhom japplikaw. Dawn 
l-atti eżekuttivi għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 34(2).

Or. es

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-
operaturi li jkollhom sehem fl-
arranġamenti mal-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att iddelegat, il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-applikazzjoni tal-ewwel 

Sabiex tiġi żgurata l-konformità tal-
operaturi li jkollhom sehem fl-
arranġamenti mal-obbligi tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina 
permezz ta’ att iddelegat, il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-applikazzjoni tal-ewwel 
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subparagrafu u t-trattament tat-talbiet 
ġodda għal ċertifikati mill-operatur.

subparagrafu u t-trattament tat-talbiet 
ġodda għal ċertifikati mill-operatur. Huma 
mgħotija lill-Kummissjoni s-setgħat li 
tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) il-kundizzjonijiet tal-għoti tal-
għajnuna, il-prodotti u l-volumi 
kkonċernati;

imħassar 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija żejda, għaliex tirreferi għal kwestjonijiet li diġà kienu trattati fil-
paragrafu 4 tal-istess artikolu.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolo 18 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) l-ammont ta’ għajnuna stabbilit għal kull 
miżura jew azzjoni bl-għan li jintlaħaq 
għan wieħed jew aktar tal-programm.

f) l-ammont ta’ għajnuna stabbilit għal kull 
miżura u t-total proviżorju għal kull 
azzjoni bl-għan li jintlaħaq għan wieħed 
jew aktar tal-programm.

Or. es

Ġustifikazzjoni

 Jeħtieġ li nkomplu niffavorixxu livell għoli ta' flessibilità fil-ġestjoni tal-programmi POSEI, 
kif ilu jsir mill-adozzjoni tar-Regolament 247/2006.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att ta' implimentazzjoni il-
kundizzjonijiet uniformi tal-pagamenti tal-
għajnuniet imsemmija fil-paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att ta' implimentazzjoni il-
modalitajiet tekniċi tal-pagamenti tal-
għajnuniet imsemmija fil-paragrafu 2. 
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati f'konformità mal-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 34(2).

Or. fr

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-limitu massimu. imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' limitu massimu għal kull azzjoni jirrestrinġi l-ġestjoni tal-programmi. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 18 - paragrafu 4 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jingħata appoġġ lill-bejgħ tal-prodotti 
barra mir-reġjun ta’ produzzjoni tagħhom, 
il-Kummissjoni għandha tadotta permezz 
ta’ att iddelegat il-kundizzjonijiet għall-
istabbiliment tal-ammont tal-għajnuna 

Biex jingħata appoġġ lill-bejgħ tal-prodotti 
barra mir-reġjun ta’ produzzjoni tagħhom, 
il-Kummissjoni għandha tadotta permezz 
ta’ att iddelegat il-kundizzjonijiet għall-
istabbiliment tal-ammont tal-għajnuna 
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mogħtija skont it-tqegħid fis-suq u, jekk 
ikun il-każ, il-kwantitajiet massimi li 
jistgħu jaqgħu taħt din l-għajnuna.

mogħtija skont it-tqegħid fis-suq u, jekk 
ikun il-każ, il-kwantitajiet massimi li 
jistgħu jaqgħu taħt din l-għajnuna. Huma 
mgħotija lill-Kummissjoni s-setgħat li 
tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jħallsu bil-
quddiem għall-azzjonijiet ta' appoġġ 
kollha tal-programm POSEI favur il-
produzzjonijiet lokali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din il-miżura għandha l-għan li ttejjeb l-effikaċja tal-miżuri favur il-produtturi lokali tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex jikber l-għarfien dwar il-prodotti 
agrikoli ta’ kwalità tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u jikber il-konsum tagħhom, 
kemm tal-prodotti naturali kif ukoll 
ipproċessati, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat il-
kundizzjonijiet sabiex jiġi eżerċitat id-dritt 
tal-użu tas-simbolu grafiku kif ukoll il-
kundizzjonijiet għall-ikkuppjar u l-użu 
tiegħu.

3. Sabiex jikber l-għarfien dwar il-prodotti 
agrikoli ta’ kwalità tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u jikber il-konsum tagħhom, 
kemm tal-prodotti naturali kif ukoll 
ipproċessati, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat il-
kundizzjonijiet sabiex jiġi eżerċitat id-dritt 
tal-użu tas-simbolu grafiku kif ukoll il-
kundizzjonijiet għall-ikkuppjar u l-użu 
tiegħu. Huma mgħotija lill-Kummissjoni 
s-setgħat li tadotta tali atti ddelegati skont 
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l-Artikolu 33.

Or. es

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ 
att eżekuttiv, id-dettalji prattiċi ta’ 
implimentazzjoni tas-simbolu grafiku kif 
ukoll il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli u 
ta’ monitoraġġ, li għandhom japplikaw l-
Istati Membri. 

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ 
att eżekuttiv, id-dettalji prattiċi ta’ 
implimentazzjoni tas-simbolu grafiku kif 
ukoll il-karatteristiċi minimi tal-kontrolli u 
ta’ monitoraġġ, li għandhom japplikaw l-
Istati Membri. Dawn l-atti eżekuttivi 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).

Or. es

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-kontribut tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
għall-programmi għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda jista' jasal sa 85 fil-mija f'kull 
wieħed mill-assi stabbiliti fir-Regolament 
(KE) Nru 1698/2005. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-diffikultajiet ġeografiċi li jiffaċċjaw ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-iskarsezza tal-
produzzjoni agrikola li fuqha tiddependi l-ekonomija rurali ta' dawn iż-żoni jiġġustifikaw iż-
żamma ta' rata għolja ta' kofinanzjament Komunitarju biex tkun sostnuta l-ispiża tal-
programmi għall-iżvilupp rurali. L-inklużjoni ta' din l-eċċezzjoni fir-regolament tal-POSEI se 
tippermetti li din tkun marbuta b'mod permanenti man-natura ta' reġjuni l-aktar imbiegħda 
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ta' dawn ir-reġjuni.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 39(4), tar-
Regolament (KE) nru 1698/2005, l-
ammonti annwali massimi eliġibbli fl-
ambitu tal-għajnuna tal-Unjoni previsti fl-
Anness I tal-imsemmi Regolament jistgħu 
jiżdiedu sad-doppju f’dak li jirrigwarda l-
miżura ta’ protezzjoni tal-lagi fl-Azores u
l-miżura għall-preżervazzjoni tal-pajżaġġ u 
tal-karatteristiċi tradizzjonali tal-artijiet 
agrikoli u l-konservazzjoni tal-ħitan tal-
ġebel li jirfdu l-għelieqi mtarrġa fil-
Madeira.

1. Minkejja l-Artikolu 39(4), tar-
Regolament (KE) nru 1698/2005, l-
ammonti annwali massimi eliġibbli fl-
ambitu tal-għajnuna tal-Unjoni previsti fl-
Anness I tal-imsemmi Regolament jistgħu 
jiżdiedu sad-doppju f’dak li jirrigwarda l-
miżura ta’ protezzjoni tal-lagi fl-Azores u 
l-miżura għall-preżervazzjoni tal-pajżaġġ u 
tal-karatteristiċi tradizzjonali tal-artijiet 
agrikoli u l-konservazzjoni tal-ħitan tal-
ġebel li jirfdu l-għelieqi mtarrġa tal-
Madeira u tal-Gżejjer Kanarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

 Il-miżuri għall-konservazzjoni tal-pajsaġġ u tal-karatteristiċi tradizzjonali tal-art agrikola 
jridu jkun inkoraġġiti wkoll fil-Gżejjer Kanarji, fejn it-terren diffiċli joħloq ħtieġa għal dawn 
l-azzjonijiet.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex tiżdied il-kompetittività tal-
prodotti agrikoli tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda fis-suq u jingħata kontribut 
għas-sostenibilità tal-kultivazzjoni tal-art 
meta ffaċjata mill-konsegwenzi tad-
diżastri naturali u l-perikli tan-natura, se 
jingħataw inċentivi biex kull subsettur 
kollu kemm hu jirrikorri għall-
assigurazjonijiet kontra r-riskji ta' diżastri 
naturali, u għalhekk il-kooperattivi, il-
gruppi tal-bdiewa u kwalunkwe entità 



PE452.866v02-00 32/49 PR\869998MT.doc

MT

agrikola oħra se jkunu eżentati mill-
projbizzjoni li jirċievu għajnuna mill-istat 
maħsuba biex tippromwovi l-aċċess għal 
kuntratti ta' assigurazzjoni agrikola.

Or. es

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Franza u l-Portugall għandhom iressqu 
quddiem il-Kummissjoni programmi għall-
kontroll ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara lill-
pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti fid-
dipartimenti extra-Ewropej Franċiżi u fl-
Azores u fil-Madeira rispettivament. Il-
programmi għandhom jispeċifikaw b’mod 
partikolari l-għanijiet li għandhom 
jintlaħqu, il-miżuri li għandhom jitwettqu, 
it-tul ta’ żmien u n-nefqa tagħhom. Il-
programmi mressqa skont dan l-Artikolu 
m’għandhomx jikkonċernaw il-ħarsien 
tal-banana.

1. L-Istati Membri għandhom iressqu 
quddiem il-Kummissjoni programmi għall-
kontroll ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara lill-
pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti fir-reġjuni 
l-aktar imbiegħda. Il-programmi 
għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari 
l-għanijiet li għandhom jintlaħqu, il-miżuri 
li għandhom jitwettqu, it-tul ta’ żmien u n-
nefqa tagħhom. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu estiżi għar-reġjuni l-aktar imbiegħda kollha l-programmi għall-ġlieda kontra 
organiżmi li jagħmlu ħsara lill-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba’ minħabba l-proliferazzjoni 
dejjem akbar tal-pesti, bħala konsegwenza fil-parti l-kbira taż-żieda fil-kummerċ u tal-
kundizzjonijiet klimatiċi. L-iskarsezza ta' sustanzi fitosanitarji biex ikunu ffaċjati dawn il-pesti 
żżid iktar minn qatt qabel, jekk jista' jkun, il-ħtieġa li tingħata spinta lil dawn l-azzjonijiet. L-
ebda produzzjoni ta' uċuħ tar-raba’ m'għandha tkun eskluża.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex timplimenta dawn il-programmi, 
il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
permezz ta’ att iddelegat, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 2, il-miżuri eliġibbli għall-
finanzjament mill-Unjoni, kif ukoll l-
ammont tal-għajnuna.

3. Sabiex timplimenta dawn il-programmi, 
il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
permezz ta’ att iddelegat, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 2, il-miżuri eliġibbli għall-
finanzjament mill-Unjoni, kif ukoll l-
ammont tal-għajnuna. Huma mgħotija lill-
Kummissjoni s-setgħat li tadotta tali atti 
ddelegati skont l-Artikolu 33.

Or. es

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali kontribuzzjoni tista’ tkopri sa 60 % 
tan-nefqa eliġibbli fid-dipartimenti extra-
Ewropej Franċiżi u sa 75 % tan-nefqa 
eliġibbli fl-Azores u fil-Madeira. Il-ħlas 
għandu jsir abbażi ta’ dokumentazzjoni 
pprovduta mill-awtoritajiet Franċiżi u 
Portugiżi. Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiġu 
organizzati kontrolli minn esperti tal-
Kummissjoni li jsiru f’isimha, kif imsemmi 
fl-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/29/KE.

Din il-parteċipazzjoni tista’ tkopri sa 75 % 
tan-nefqa eliġibbli. Il-ħlas għandu jsir 
abbażi ta’ dokumentazzjoni pprovduta 
mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. Jekk 
ikun meħtieġ, jistgħu jiġu organizzati 
kontrolli minn esperti tal-Kummissjoni li 
jsiru f’isimha, kif imsemmi fl-Artikolu 21 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

F'dawn l-aħħar snin kien hemm żieda fl-ammont ta' organiżmi li jagħmlu ħsara introdotti fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, ħafna minnhom diffiċli li jinqerdu u ta' impatt ekonomiku qawwi 
fuq il-profittabilità tal-produtturi. Il-kundizzjonijiet klimatiċi ta' ħafna reġjuni jiffavorixxu l-
propagazzjoni tal-pesti, li żdiedu ħafna b'konsegwenza taċ-ċaqliq ikbar tal-merkanzija.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri msemmija fl-Artikoli 103 (v), 
103 (w) u 103 (y) tar-Regolament (KE) 
nru 1234/2007 ma għandhomx japplikaw 
għall-Gżejjer Kanarji.

3. Il-miżuri msemmija fl-Artikoli 85(a), 
85(b), 103 (v), 103 (w) u 103 (y) tar-
Regolament (KE) nru 1234/2007 ma 
għandhomx japplikaw għall-Gżejjer 
Kanarji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-manutenzjoni ta' għelieqi tad-dwieli hi imperattiv ekonomiku u ambjentali, skont ir-
Regolament 247/2006. Ir-rapporteur jixtieq li fil-futur il-Gżejjer Kanarji jkunu eżentati minn 
kull dispożizzjoni li tillimita l-iżvilupp ta' din il-produzzjoni, meta wieħed iqis kemm din 
marret lura f'dawn l-aħħar snin. L-impatt ta' deroga mid-dispożizzjonijiet dwar l-għelieqi tad-
dwieli illegali jkun kważi ineżistenti fuq is-settur tal-peniżola għaliex biss 14.7 fil-mija tal-
inbejjed ikkunsmati fil-Gżejjer Kanarji huma prodotti lokalment. Din id-deroga ma tapplikax 
għall-għelieqi tad-dwieli eżistenti qabel dan ir-regolament.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm il-kwantità lokali ta’ annimali 
tal-frat irġiel żgħar tilħaq livell suffiċjenti 
biex tiżgura l-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tal-produzzjoni lokali tal-laħam taċ-ċanga 
fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej u 
fil-Madeira, għandha tkun miftuħa l-
possibbiltà ta’ importazzjoni ta’ annimali 
tal-frat minn pajjiżi terzi, għas-simna u l-
konsum fid-dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej u fil-Madeira, mingħajr l-
applikazzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni 
tat-tariffa doganali komuni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta permezz ta’ 
att eżekuttiv il-miżuri meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan is-subparagrafu u 

1. Sakemm il-kwantità lokali ta’ annimali 
tal-ifrat irġiel żgħar tilħaq livell suffiċjenti 
biex tiżgura l-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tal-produzzjoni lokali tal-laħam taċ-ċanga 
fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej u 
fil-Madeira, għandha tkun miftuħa l-
possibbiltà ta’ importazzjoni ta’ annimali 
tal-ifrat minn pajjiżi terzi, għas-simna u l-
konsum fid-dipartimenti Franċiżi extra-
Ewropej u fil-Madeira, mingħajr l-
applikazzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni 
tat-tariffa doganali komuni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta permezz ta’ 
att eżekuttiv il-miżuri meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan is-subparagrafu u 
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b’mod partikolari id-dettalji prattiċi ta’ 
eżenzjoni mid-dazji għall-importazzjoni ta’ 
annimali tal-frat irġiel żgħar fid-
dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej u fil-
Madeira. 

b’mod partikolari id-dettalji prattiċi ta’ 
eżenzjoni mid-dazji għall-importazzjoni ta’ 
annimali tal-ifrat irġiel żgħar fid-
dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej u fil-
Madeira. Dawn l-atti eżekuttivi għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 34(2).

Or. es

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi 
lokali tas-settur tal-frat u s-settur 
sussidjarju tiegħu, il-Kummissjoni għandha 
tiddetermina permezz ta’ att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-
eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni. 

Sabiex tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi 
lokali tas-settur tal-ifrat u s-settur 
sussidjarju tiegħu, il-Kummissjoni għandha 
tiddetermina permezz ta’ att iddelegat, il-
kundizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-
eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni. 
Huma mgħotija lill-Kummissjoni s-
setgħat li tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn japplikaw l-Artikolu 52 u l-
Artikolu 53(1), tar-Regolament (KE) 
nru 73/2009, il-Portugall jista’ jnaqqas il-
limitu nazzjonali għall-ħlas tad-drittijiet ta’ 
laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż u tas-
sussidju ta’ baqar li jreddgħu. F’tali każ, 
permezz ta’ att eżekuttiv mill-
Kummissjoni, l-ammont korrispondenti 

3. Fejn japplikaw l-Artikolu 52 u l-
Artikolu 53(1), tar-Regolament (KE) 
nru 73/2009, il-Portugall jista’ jnaqqas il-
limitu nazzjonali għall-ħlas tad-drittijiet ta’ 
laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż u tas-
sussidju ta’ baqar li jreddgħu. F’tali każ, 
permezz ta’ att eżekuttiv mill-
Kummissjoni, l-ammont korrispondenti 



PE452.866v02-00 36/49 PR\869998MT.doc

MT

għandu jkun trasferit mil-limiti stabbiliti 
taħt l-Artikolu 52 u l-Artikolu 53 (1) tar-
Regolament (KE) nru 73/2009 għar-riżorsi 
finanzjarji msemmija fit-tieni inċiż tal-
Artikolu 29 (2) ta’ dan ir-Regolament.

għandu jkun trasferit mil-limiti stabbiliti 
taħt l-Artikolu 52 u l-Artikolu 53 (1) tar-
Regolament (KE) nru 73/2009 għar-riżorsi 
finanzjarji msemmija fit-tieni inċiż tal-
Artikolu 29 (2) ta’ dan ir-Regolament. 
Dawn l-atti eżekuttivi għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 34(2).

Or. es

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att eżekuttiv il-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni tal-paragrafu 
1 u b’mod partikolari id-dettalji prattiċi ta’ 
eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni 
għall-Gżejjer Kanarji. 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
permezz ta’ att eżekuttiv il-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni tal-paragrafu 
1 u b’mod partikolari d-dettalji prattiċi ta’ 
eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni 
għall-Gżejjer Kanarji. Dawn l-atti 
eżekuttivi għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).

Or. es

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolo 29 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kull eżerċizzju finanzjarju l-Unjoni 
għandha tiffinanzja l-miżuri previsti fil-
Kapitoli III u IV sa massimu annwali 
ugwali għal dan li ġej:

2. Għal kull eżerċizzju finanzjarju l-Unjoni 
għandha tiffinanzja l-miżuri previsti fil-
Kapitoli III u IV sa ammont minimu
annwali ugwali għal dan li ġej:

Or. es
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 
EUR 278.41 miljun,

- Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 
EUR 308.21 miljun,

Or. es

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Azores u Madeira: EUR 106, 21 miljun, - Azores u Madeira: EUR 117.61 miljun,

Or. es

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Gżejjer Kanarji: EUR 268.42 miljun. - Gżejjer Kanarji: EUR 297.12 miljun.

Or. es
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Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 
EUR 24.8 miljun,

- Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej: 
EUR 26.9 miljun,

Or. es

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-limitu massimu fl-arranġamenti speċifiċi tal-provvista għal Franza hi maħsuba 
biex tqis il-previżjonijiet tat-tkabbir fil-qasam tal-bhejjem. Iż-żieda proposta mill-
Kummissjoni tidher li mhix biżżejjed, skont l-istimi għal dan il-pajjiż.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta’ att eżekuttiv il-kundizzjonijiet 
uniformi li permezz tagħhom l-Istati 
Membri jistgħu jibdlu l-allokazzjoni tar-
riżorsi allokati kull sena għad-diversi 
prodotti koperti mill-arranġamenti speċifiċi 
ta’ provvista.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
permezz ta’ att eżekuttiv il-kundizzjonijiet 
uniformi li permezz tagħhom l-Istati 
Membri jistgħu jibdlu l-allokazzjoni tar-
riżorsi allokati kull sena għad-diversi 
prodotti koperti mill-arranġamenti speċifiċi 
ta’ provvista. Dawn l-atti eżekuttivi 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
34(2).

Or. es
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata allokazzjoni 
raġonevoli u proporzjonata għall-miżuri ta’ 
finanzjament tal-istudji, proġetti 
dimostrattivi, tat-taħriġ u tal-miżuri ta’ 
għajnuna teknika, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat 
ammont massimu annwali li jista’ jiġi 
allokat għal dawn il-miżuri. 

4. Sabiex tkun żgurata allokazzjoni 
raġonevoli u proporzjonata għall-miżuri ta’ 
finanzjament tal-istudji, proġetti 
dimostrattivi, tat-taħriġ u tal-miżuri ta’ 
għajnuna teknika, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ att iddelegat 
ammont massimu annwali li jista’ jiġi 
allokat għal dawn il-miżuri. Huma 
mgħotija lill-Kummissjoni s-setgħat li 
tadotta tali atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.

Or. es

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
quddiem il-Parlament u l-Kunsill rapport 
ta' evalwazzjoni tal-impatt li jista' jkollha 
fuq id-dħul tal-produtturi kwalunkwe 
konċessjoni tariffarja għall-importazzjoni 
tal-banana fl-Unjoni. Dan ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun 
hemm bżonn, minn proposta leġiżlattiva li 
temenda l-ammonti previsti fil-paragrafu 
2, bl-għan li jkun ikkumpensat it-telf ta' 
dħul li jsofru l-produtturi Ewropej. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna lill-produtturi tal-banana hija marbuta direttament mas-sistema ta' importazzjoni 
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tal-banana fl-Unjoni Ewropea għalhekk għandu jkun evalwat l-impatt ta' kwalunkwe bidla fit-
tariffa fuq l-importazzjoni. Il-pajjiżi esportaturi tal-banana, fuq quddiem nett l-Ekwador, 
jaspiraw li jtejbu l-aċċess għall-prodotti tagħhom fis-suq Komunitarju, u dan jista' jkollu 
effett negattiv ħafna fuq il-prezzijiet li jingħataw il-produtturi Ewropej. 

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komunikazzjonijiet u rapporti Komunikazzjonijiet, rapporti u studji ta’ 
impatt

Or. es

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom iressqu 
quddiem il-Kummissjoni, sa mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Lulju kull sena, rapport 
dwar l-implimentazzjoni fis-sena 
preċedenti tal-miżuri previsti f’dan ir-
Regolament.

2. L-Istati Membri għandhom iressqu 
quddiem il-Kummissjoni, sa mhux aktar 
tard mit-30 ta' Settembru kull sena, rapport 
dwar l-implimentazzjoni fis-sena 
preċedenti tal-miżuri previsti f’dan ir-
Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika jidher ċar li hemm bżonn li jkun stabbilit perjodu itwal għall-preżentazzjoni tar-
rapport. 
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni se twettaq studji jew 
evalwazzjonijiet ta' impatt fuq il-
produzzjonijiet lokali ta' negozjati 
kummerċjali bilaterali u multilaterali ma' 
pajjiżi terzi, kif ukoll ta' bidliet sinifikanti 
miftiehma fil-politika agrikola komuni. Il-
Kummissjoni se tapplika l-kriterji 
ddefiniti min-Nazzjonijiet Uniti fl-
elaborazzjoni tar-rapporti tagħha. Jekk 
ikun meħtieġ, dawn l-istudji jew l-
evalwazzjonijiet għandhom ikunu 
akkumpanjati minn proposti għar-
reviżjoni tad-dikjarazzjoni finanzjarja u l-
miżuri ta' appoġġ għall-produzzjoni lokali 
fid-dawl tal-bidliet li jirriżultaw min-
negozjati kummerċjali.

Or. es

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 31 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a 
Meta d-dipartiment extra-Ewropew 
Franċiż ta' Mayotte isir wieħed mir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposti ġodda, filwaqt li tqis li l-pakkett 
finanzjarju previst għad-dipartimenti 
Franċiżi extra-Ewropej se jiżdied b'mod 
proporzjonali u se jinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar Mayotte.

Or. es
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Setgħat tal-Kummissjoni imħassar
Meta jingħataw setgħat lill-Kummissjoni, 
din għandha taġixxi b’mod konformi mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 33, fil-
każ ta’ atti ddelegati, u b’mod konformi 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 34, 
fil-każ ta’ atti ta' implimentazzjoni.

Or. es

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti ddelegati Eżerċizzju tad-delega
1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti ddelegati msemmija 
f’dan ir-Regolament għal perjodu mhux 
determinat.

1. Il-Kummissjoni hi mogħtija s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-artikolu.

Hekk kif il-Kummissjoni tadotta att 
iddelegat, din għandha tinnotifika lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
dan fl-istess waqt.
2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija 
f'(1) tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 6(3), fl-Artikolu 11(2), fl-
Artikolu 13(6), fl-Artikolu 17(2), fl-
Artikolu 18(4), fl-Artikolu 20(3), fl-
Artikolu 23(3), fl-Artikolu 26(2), fl-
Artikolu 29(4), tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' ħames snin sa mill-bidu 
ta' ...*.  Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport dwar din id-delega tas-setgħa 
mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-
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tmiem ta' dan il-perjodu ta' ħames snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' tul identiku, 
kemm-il darba l-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
tmiem kull perjodu.

L-istituzzjoni li tkun bdiet proċess intern 
sabiex tiddeċiedi jekk għandhiex tirrevoka 
d-delegazzjoni tas-setgħa għandha 
tinforma lil-leġiżlatur l-ieħor u lill-
Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn 
xahar qabel ma tieħu d-deċiżjoni finali, 
filwaqt li tindika s-setgħat iddelegati li 
jistgħu jiġu revokati kif ukoll kwalunkwe 
raġuni għal dan.
Id-deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-
delegazzjoni tas-setgħat speċifikati f’din 
id-Deċiżjoni. Din tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data ulterjuri 
speċifikata. Din m’għandhiex taffettwa l-
validità tal-atti ddelegati diġà fis-seħħ. 
Għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
3. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu jqajmu oġġezzjonijiet fir-rigward 
tal-att iddelegat fi żmien xahrejn mid-data 
ta’ notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, din l-iskadenza 
għandha tittawwal b’xahar.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(3), fl-Artikolu 11(2), fl-
Artikolu 13(6), fl-Artikolu 17(2), fl-
Artikolu 18(4), fl-Artikolu 20(3), fl-
Artikolu 23(3), fl-Artikolu 26(2) u fl-
Artikolu 29(4), tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Id-
deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ b’effett 
mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tagħha 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data iktar tard speċifikata fiha stess. 
Ma għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
ddelegati li diġà jkunu fis-seħħ.

 Jekk, wara li tintemm din l-iskadenza la 
l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu ressqu oġġezzjoni fir-rigward 
ta’ dan l-att iddelegat, jew jekk, qabel din 
id-data, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
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jkunux sejrin iqajmu oġġezzjonijiet, l-att 
delegat jidħol fis-seħħ fid-data prevista 
fid-dispożizzjonijiet tiegħu.
Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
iqajmu oġġezzjonijiet fir-rigward tal-att 
iddelegat, dan ma jidħolx fis-seħħ. L-
istituzzjoni li tqajjem l-oġġezzjonijiet 
kontra l-att iddelegat għandha tispjega r-
raġunijiet.

4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. L-atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 
6(3), l-Artikolu 11(2), l-Artikolu 13(6), l-
Artikolu 17(2), l-Artikolu 18(4), l-Artikolu 
20(3), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(2) u 
l-Artikolu 29(4), jidħlu fis-seħħ biss jekk 
fi żmien xahrejn mill-adozzjoni tal-att 
inkwestjoni, la l-Parlament u lanqas il-
Kunsill ma jkunu ressqu oġġezzjoni jew 
jekk qabel ma jiskadi dan il-perjodu 
kemm il-Parlament u kemm il-Kunsill 
ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
kienu se jressqu l-ebda oġġezzjoni.  L-
iskadenza tkun estiża b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
_______________
* Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. es

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti implimentattivi – Kumitat Proċedura tal-kumitat
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[Dawn għandhom jkunu kkompletati 
wara l-adozzjoni tar-regolament dwar il-
modalitajiet ta' kontroll hekk kif imniżżla 
fl-Artikolu 291(2) tat-TFUE, li qed jiġu 
diskussi mill-PE u mill-Kunsill].

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn Kumitat ta’ Ġestjoni 
għall-Pagamenti Diretti, imwaqqaf 
permezz tal-Artikolu 144 tar-Regolament 
(KE) Nru. 1782/2003. Dan il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Fil-każijiet fejn issir referenza għal dan 
il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. es
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NOTA SPJEGATTIVA

L-isfond

Il-Programm ta’ soluzzjonijiet Speċifiċi biex jilqgħu għall-Bogħod u l-Insularità (POSEI) 
tnieda fl-1991 b'appoġġ għat-territorji extra-Ewropej Franċiżi, u sena wara kienu estiżi għaż-
żoni l-iktar imbiegħda tal-Portugal u Spanja. Bħalissa disa' reġjuni jibbenefikaw minn din il-
miżura: il-Gwadelup, il-Gujana Franċiża, Martinika, Reunión, San Bartolomew u San Martin, 
fi Franza; l-Azores u l-Madeira fil-Portugall u l-Gżejjer Kanarji fi Spanja. Issa qed ikun 
previst li jigħaqad l-għaxar territorju, id-Dipartment Franċiż ta' Mayotte.

Dawn il-programmi kollha għandhom rwol integrali għaż-żamma u l-iżvilupp tal-produzzjoni 
agrikola u l-industrija tal-ipproċessar f'dawn iż-żoni. Illum il-vijabilità tas-setturi kkonċernati 
ma tantx tkun ċerta mingħajr l-eżistenza tal-programmi POSEI, minħabba d-diffikultajiet 
ekonomiċi li jridu jiffaċċjaw dawn ir-reġjuni b'riżultat tal-lokazzjoni ġeografika tagħhom u l-
ambitu limitat ta' diversifikazzjoni li jista' jkollhom fl-attività tagħhom.

Il-POSEI huwa maqsum f'żewġ reġimi b'distinzjoni ċara bejniethom. Min-naħa hemm l-
arranġamenti speċifiċi ta' provvista, destinati għall-proviġjon ta' dawn iż-żoni bi prodotti tal-
ikel għall-bhejjem, għall-industrija tal-ipproċessar u l-konsum dirett. L-arranġamenti speċifiċi 
ta' provvista għandhom massimu ta' għajnuna skont il-pajjiż, sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet 
ta' kompetizzjoni mhux ġusta mal-produzzjonijiet tal-gżejjer.  Min-naħa l-oħra, il-kapitolu l-
ieħor tal-POSEI, li huwa iktar importanti għaliex jassorbi madwar 80 fil-mija tal-ammont 
totali tal-għajnuna, jittratta l-miżuri ta’ appoġġ għall-produzzjonijiet agrikoli lokali, u għandu 
rwol fundamentali fil-garanzija tal-manteniment u l-vijabilità tal-attività.

Il-leġiżlazzjoni rigwar il-POSEI kienet emendata darbtejn. L-ewwel darba fl-2001 u l-ikbar 
modifika introdotta f'din l-okkażżjoni kienet l-introduzzjoni ta' metodu ta' kalkolu ġdid tal-
għajnuna mill-arranġamenti speċifiċi ta' provvista, fejn ma baqax ikun ikkunsidrat il-livell ta' 
rifużjonijiet (għajnuniet għall-esportazzjoni) tal-UE bħala referenza għall-ispejjeż 
addizzjonali tad-distanza, l-iżolazzjoni u s-superfiċji dgħajfa tar-reġjuni l-aktar imbiegħda. 
Din ir-riforma introduċiet ukoll il-previżjonijiet proviżorji tal-provvista. 

It-tieni riforma tal-POSEI, li s'issa kienet l-iktar waħda komprensiva, saret fl-2006 u 
rrappreżentat bidla fid-direzzjoni ta' 180 grad fl-iżvilupp tal-programmi, li l-elaborazzjoni 
tagħhom baqgħet għal kollox f'idejn l-awtoritajiet reġjonali. Sussegwentement, ir-Regolament 
247/2006 kien emendat f'diversi okkażżjonijiet biex jinkorpora prinċipalment it-tibdiliet 
relatati mal-aħħar riforma tal-iskema ta' għajnuna għall-qasam tal-banana, li kienet integrata 
fil-POSEI, kif ukoll ir-riforma tas-settur taz-zokkor. Min-naħa l-oħra, minħabba l-"kontroll 
tas-saħħa" imminenti tal-PAK il-baġit relattiv għall-għajnuna diretta kien ittrasferit lill-
POSEI, li bħalissa huwa ekwivalenti għall-PAK għar-reġjuni l-iktar imbiegħda.

Sommarju tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea 

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea temenda r-Regolament 247/2006 b'appoġġ tal-iktar 
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reġjuni mbiegħda bl-iskop ewlieni tar-riformulazzjoni tar-reviżjonijiet leġiżlattivi differenti li 
saru f'dawn l-aħħar snin. Il-proposta tadatta r-regolament għad-dispożizzjonijiet ġodda dwar l-
atti ddelegati u l-atti ta' implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona. 

L-abbozz għandu wkoll l-għan li jissimplifika u jtejjeb iċ-ċarezza tal-interpretazzjoni tar-
regolament, li jkopri l-miżuri agrikoli speċifiċi kollha favur id-disa' reġjuni l-aktar imbiegħda 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qed tapprofitta wkoll minn din is-simplifikazzjoni biex 
tintroduċi bidliet leġiżlattivi fid-dawl tal-problemi identifikati fl-aħħar snin fl-
implimentazzjoni tal-iskema. 

Il-bidliet ewlenin proposti huma:

- żieda ta' 20 fil-mija tal-limiti massimi stabbiliti għall-arranġamenti speċifiċi ta' provvista fi 
Franza u l-Portugall;

- is-subordinazzjoni tal-arranġamenti speċifiċi ta' provvista għar-rekwiżit li jkun evitat 
kwalunkwe ostakolu għall-iżvilupp tal-produzzjonijiet lokali;

- l-inkorporazzjoni ta' kjarifiki dwar il-proċedura tat-tressiq tal-programmi u l-modifiki 
tagħhom għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni, bl-għan tal-promozzjoni tal-flessibilità u t-
titjib tal-effettività tal-adattament tagħhom għall-bżonnijiet reali;

- il-possibilità li l-bgħit lura tal-prodotti pproċessati mill-materja prima frott tal-arranġamenti 
speċifiċi ta' provvista mingħajr rimborż tal-benefiċċju jkun estiż għad-dipartimenti Franċiżi 
extra-Ewropej; 

- il-lista ta' għotjiet li huma ħlasijiet diretti se tkun inkluża fil-programmi biex tkun żgurata 
amministrazzjoni baġitarja soda;

- il-Kummissjoni tqis li hu wkoll utli li jiġi indikat il-mod kif ikun definit l-ammont tal-
għajnuna għall-miżuri favur il-produzzjonijiet agrikoli lokali, ladarba dan qabel ma kienx 
indikat fl-att bażiku.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Kif jirrikonoxxu l-awturi tar-rapport ta' evalwazzjoni li sar fuq talba tal-Kummissjoni dwar l-
iskema POSEI, minnha tiddependi l-profittabilità tal-produzzjonijiet agrikoli u tal-industrija 
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda. Fi żminijiet ta' kriżi bħall-preżent, li tulhom dawn ir-reġjuni 
jsofru rati ta' qgħad ta' spiss ogħla mill-medji nazzjonali, tajjeb li mhux biss tinżamm l-
iskema, imma li wkoll tissaħħaħ safejn ikun possibbli. 

Ir-rapporteur jiddispjaċih li tneħħiet mill-proposta tal-Kummissjoni r-referenza għall-bażi 
legali speċifika tat-Trattat għar-reġjuni l-iktar imbiegħda, u għaldaqstant jipproponi li din 
terġa' tiddaħħal. L-Artikolu 349 tat-Trattat huwa l-uniku artikolu ddedikat għal dawn ir-
reġjuni u dak li jiżgura li jibqa' jingħatalhom trattament partikolari, trattament li fil-futur jista' 
jkun ikkontestat mingħajr ir-referenza legali.

Kemm il-Kummissjoni u kemm il-Qorti tal-Awdituri, fir-rapport tagħha tal-2010 dwar l-
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operat tal-POSEI, jenfasizzaw l-utilità ta' din l-iskema biex jittaffew id-diffikultajiet li 
jiffaċċjaw dawn ir-reġjuni. 

Madankollu, l-iffinanzjar ta' programmi bħal dawn (total ta' € 653 miljun għad-disa' reġjuni) 
qed juri li mhuwiex biżżejjed, kif jidher mill-fatt li l-agrikoltura sejra lura u minn xi 
deċiżjonijiet nazzjonali favur li tiżdied l-għajnuna statali b'appoġġ għall-POSEI. Għalhekk il-
problemi strutturali kif ukoll il-pressjoni dejjem ikbar minħabba l-kompetizzjoni li toħloq l-
importazzjoni minn pajjiżi terzi huma fattur fl-evoluzzjoni negattiva ta' ħafna oqsma. 

Il-produzzjoni tal-banana, li hija ta' importanza sinifikanti ħafna fil-produzzjoni agrikola finali 
fl-iktar reġjuni mbiegħda, speċjalment fil-Gżejjer Kanarji (fejn din laħqet il-25 fil-mija tal-
produzzjoni totali ta' dan ir-reġjun), trid tiffaċċja l-konċessjonijiet fit-tariffi li l-Unjoni 
Ewropea tat għall-esportazzjoni tal-banana mill-pajjiżi Latinamerikani. L-importanza ta' dan 
il-qasam, li flimkien mat-tadam u z-zokkor, huwa wieħed mill-ftit prodotti tal-gżejjer 
maħsuba għall-esportazzjoni, faċilment tiġġustifika r-reviżjoni tal-pakketti finanzjarji tal-
POSEI għall-kumpens tat-telf li jistgħu jsofru l-produtturi bbażati fil-gżejjer bħala riżultat ta' 
dawn il-konċessjonijiet. Iżda minbarra l-banana, produzzjonijiet oħra tal-gżejjer - bħat-tadam, 
iz-zokkor u r-rum - ukoll jiffaċċjaw pressjoni esterna kbira, li l-impatt tagħha jrid ikun 
analizzat kif suppost mill-Kummissjoni Ewropea. Iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' dawn ir-reġjuni 
jenfasizzaw il-vulnerabilità tal-produzzjonijiet tagħhom quddiem iż-żieda fl-importazzjonijiet 
minn pajjiżi terzi, peress li mal-ispejjeż li jirriżultaw mid-distanza u l-iżolazzjoni jridu 
jiżdiedu dawk li jirriżultaw mill-istandards għoljin li jridu jkunu osservati fir-rigward tas-
sikurezza tal-ikel u tar-rispett tal-ambjent.

L-iskarsezza tal-alternattivi għall-uċuh tar-raba' u l-prodotti tal-gżejjer hija wkoll argument 
solidu favur l-adozzjoni tal-miżuri l-iktar xierqa biex ikun evitat id-deterjorament tal-
profittabilità tal-bdiewa u ta' min irabbi l-bhejjem, waqt li għandhom jitqiesu wkoll l-isforzi li 
saru fis-snin reċenti biex ikunu pprovduti prodotti ta' kwalità għolja. 

Ir-rapporteur huwa favur li l-awtoritajiet kompetenti jkomplu jgawdu minn marġni wiesa' ta' 
flessibilità fit-tmexxija tal-programmi għaliex huwa fil-livell reġjonali li l-miżuri jistgħu jiġu 
adattati bl-iktar mod effiċjenti għall-bżonnijiet reali. Għandha tkun żgurata din il-flessibilità, 
kif ukoll imsaħħa l-konsultazzjoni mas-setturi kkonċernati.

Inkwantu ż-żewġ kapitoli l-kbar tal-programmi POSEI (l-arranġamenti speċifiċi ta' provvista 
u l-miżuri ta’ appoġġ għall-produzzjoni lokali), ir-rapporteur jidhirlu li m'għandhomx 
isirulhom modifiki sustanzjali. Iħeġġeġ, minkejja dan, lill-Istati Membri jtejbu kemm jista' 
jkun l-ippjanar tal-miżuri ta' appoġġ għall-produzzjonijiet lokali biex itejbu l-effettività tal-
għajnuna mogħtija lis-setturi differenti. L-Istati Membri għandhom ukoll jagħtu attenzjoni 
speċjali għall-impatti negattivi potenzjali fuq il-produzzjonijiet lokali li jistgħu jirriżultaw 
minn applikazzjoni mhux xierqa tal-arranġamenti speċifiċi ta' provvista.

Fis-snin riċenti l-uċuh tar-raba' fl-iktar reġjuni mbiegħda kienu affettwati mill-introduzzjoni 
ta' volum kbir ta' organiżmi li jagħmlu l-ħsara bħala riżultat taż-żieda fl-iskambji 
kummerċjali. Il-produtturi jridu jiffaċċjaw żieda konsiderevoli fil-pesti, li tiġġustifika t-tisħiħ 
tal-programmi fitosanitarji, kif ukoll l-estensjoni tagħhom għall-Gżejjer Kanarji u għall-
kultivazzjoni tal-banana, filwaqt li titqies il-ħtieġa tal-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli. 
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Fl-opinjoni tar-rapporteur ikun tajjeb ukoll li l-Unjoni Ewropea ssaħħaħ il-kontrolli tal-
fruntieri fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, li l-prodotti tagħhom għandhom jissodisfaw 
l-istess rekwiżiti tar-regoli veterinarji u fitosanitarji applikati għall-bdiewa tar-reġjuni l-iktar 
imbiegħda biex tkun evitata kompetizzjoni inġusta mal-produzzjonijiet lokali.


