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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 
regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-Politika 
Agrikola Komuni;
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011) 0625finali/2),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0336/2011),

– wara li kkunsidra l-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, u partikolarment il-paragrafu 6 tal-Protokoll 
Nru 4 dwar il-qoton mehmuż miegħu,

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

– Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri tat-8 ta’ Marzu 20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' April 
20122,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta’ Mejju 20123,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll 
tal-Baġit, għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2012),

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

2. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva hu biss indikazzjoni 
lill-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-proposta 
għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni għal darb’oħra lill-Parlament jekk hija 
għandha l-intenzjoni li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tissostitwiha b’test 
ieħor;

                                               
1 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
3 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 
skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-emendar tal-lista ta’ skemi ta’ 
appoġġ koperta b'dan ir-Regolament.

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 
skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġu adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-emendar tal-lista ta’ skemi ta’ 
appoġġ stipulata fl-Anness I ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
istipular ta’ aktar definizzjonijiet dwar l-
aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament, u jiġi stabbilit qafas li fih l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li b'mod naturali jinżammu fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni 
kif ukoll il-kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa 
biex jitqies li rrispettaw l-obbligu taż-
żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għall-produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 

(9) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi u 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini li jiġi 
stabbilit qafas li fih l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-attivitajiet minimi 
li għandhom jitwettqu f’żoni li b'mod 
naturali jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni kif ukoll il-kriterji 
li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola, li jfisser kwalunkwe żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti u mergħat storiċi jew uċuħ
permanenti fi stat tajjeb għall-produzzjoni.
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foraġġ erbaċew ieħor fir-rigward tal-bwar 
permanenti.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex tiggarantixxi l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta' regoli dwar il-bażi tal-
kalkolu ta’ tnaqqis li għandhom ikunu 
applikati mill-Istati Membri lill-bdiewa 
skont l-applikazzjoni tad-dixxiplina 
finanzjarja.

imħassar

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, 
il-kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lil 
persuni fiżiċi u ġuridiċi li l-fini tan-
negozju tagħhom ma kinitx immirata lejn l-
attività agrikola, jew kienet immirata 
b’mod marġinali biss. Biex jiżguraw l-
immirar aħjar tal-appoġġ u biex jirriflettu 
realtajiet nazzjonali mill-qrib kemm jista’ 
jkun, huwa importanti li r-responsabilità 
għad-definizzjoni ta’ “bidwi attiv” 
tingħata lill-Istati Membri. Huma, 
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u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

għalhekk, għandhom jevitaw li jagħtu 
pagamenti diretti lil entitajiet bħalma 
huma kumpaniji tat-trasport, ajruporti, 
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli, 
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports, operaturi ta’ siti tal-kampijiet u 
kumpaniji tal-minieri, sakemm tali 
entitajiet ma jistgħux jippruvaw li 
jissodisfaw il-kriterji għad-definizzjoni 
bħala bdiewa attivi. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-

(15) Id-distribuzzjoni ta’ appoġġ dirett 
għad-dħul fost il-bdiewa hija 
kkaratterizzata mill-allokazzjoni ta’ 
ammonti sproporzjonati ta’ pagamenti lil 
għadd relattivament żgħir ta’ benefiċjarji 
kbar. Minħabba ekonomiji tal-qies, 
benefiċjarji akbar ma jeħtiġux l-istess livell 
ta’ appoġġ unitarju biex l-objettiv ta’ 
appoġġ għad-dħul jintlaħaq b’mod 
effiċjenti. Barra minn hekk, il-potenzjal 
għall-adattament jagħmilha eħfef għal 
benefiċjarji akbar biex joperaw b’livelli 
aktar baxxi ta’ appoġġ unitarju. Għalhekk, 
ikun ġust li tiddaħħal sistema għall-
benefiċjarji kbar fejn il-livell ta’ appoġġ
jinżel gradwalment u fl-aħħar nett ikollu 
limitu massimu biex titjieb id-
distribuzzjoni ta’ pagamenti bejn il-bdiewa. 
Madankollu, sistema bħal din għandha tqis 
l-intensità tax-xogħol bil-paga biex ikunu 
evitati effetti sproporzjonati fuq azjendi 
agrikoli kbar b’ħafna impjegati. Dawk il-
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livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Biex il-limitu massimu 
jkun effikaċi, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu xi kriterji biex jevitaw 
operazzjonijiet abbużivi minn bdiewa li 
jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. Ir-rikavati 
mit-tnaqqis u mil-limitu massimu ta’ 
pagamenti lil benefiċjarji kbar għandu 
jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien iġġenerat 
u għandu jintuża għall-finanzjament ta’ 
proġetti b’kontribut sinifikanti ta’ 
innovazzjoni skont ir-Regolament (UE) 
Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’….dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

livelli massimi ma għandhomx japplikaw 
għal pagamenti mogħtijin lil prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent minħabba li l-objettivi ta’ 
benefiċċju li huma jsegwu jistgħu jonqsu 
b’riżultat t’hekk. Lanqas ma għandu jiġi 
applikat il-limitu massimu fir-rigward tal-
kooperattivi jew entitajiet legali oħra li 
jiġbru flimkien numru ta’ benefiċjarji ta’ 
pagamenti diretti u li jirċievu u jiġbru l-
pagamenti qabel ma jqassmuhom 
integralment lill-membri tagħhom. Biex 
il-limitu massimu jkun effikaċi, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu xi kriterji 
biex jevitaw operazzjonijiet abbużivi minn 
bdiewa li jfittxu li jevadu l-effetti tiegħu. 
Ir-rikavati mit-tnaqqis u mil-limitu 
massimu ta’ pagamenti lil benefiċjarji kbar 
għandu jibqa’ fl-Istati Membri fejn kien 
iġġenerat u għandu jintuża għall-
finanzjament ta’ proġetti b’kontribut 
sinifikanti ta’ innovazzjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’….dwar appoġġ
għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
[RDR].

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti korrispondenti 
għall-iżvilupp rurali, għandhom ikunu 
ddeterminati limiti massimi netti għal kull 
Stat Membru biex ikunu limitati l-
pagamenti li għandhom jingħataw lill-
bdiewa wara l-applikazzjoni tal-limitu 

(16) Biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-
limitu massimu, l-aktar fir-rigward tal-
proċeduri għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
lill-bdiewa u t-trasferimenti korrispondenti 
għall-iżvilupp rurali, għandhom ikunu 
ddeterminati limiti massimi netti għal kull 
Stat Membru u, jekk ikun xieraq, għar-
reġjuni differenti fi ħdan Stat Membru,
biex ikunu limitati l-pagamenti li 
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massimu. Biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ 
għajnuna mill-PAK mogħtija skont ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 
tat-30 ta’ Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-
aktar il-bogħod tal-Unjoni u r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt li 
dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

għandhom jingħataw lill-bdiewa wara l-
applikazzjoni tal-limitu massimu. Biex 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet ta’ għajnuna mill-
PAK mogħtija skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 247/2006 tat-
30 ta’ Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-
aktar il-bogħod tal-Unjoni u r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 tat-
18 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi 
miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-
gżejjer minuri tal-Eġew u li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1782/2003, u l-fatt li 
dawn il-pagamenti diretti mhumiex 
suġġetti għal limitu massimu, il-limitu 
massimu nett għall-Istati Membri 
kkonċernati ma għandux jinkludi dawk il-
pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fost artijiet agrikoli fl-Unjoni, 
inkluż f’dawk l-Istati Membri li applikaw 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, skema ġdida ta’ pagament 
bażiku għandha tissostitwixxi l-iskema ta’ 
pagament uniku stabbilita bir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi 
ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-
bdiewa, u li ssoktat bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, li għaqqad mekkaniżmi ta’ 
appoġġ eżistenti qabel fi skema waħda ta’ 
pagamenti diretti diżakkoppjati. Pass bħal 
dan għandu jġib miegħu l-iskadenza ta’ 

(20) Biex tkun żgurata distribuzzjoni aħjar 
ta’ appoġġ fost artijiet agrikoli fl-Unjoni, 
inkluż f’dawk l-Istati Membri li applikaw 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, skema ġdida ta’ pagament 
bażiku għandha tissostitwixxi l-iskema ta’ 
pagament uniku stabbilita bir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi 
ħdan il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-
bdiewa, u li ssoktat bir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, li għaqqad mekkaniżmi ta’ 
appoġġ eżistenti qabel fi skema waħda ta’ 
pagamenti diretti diżakkoppjati. Pass bħal 
dan għandu jġib miegħu l-iskadenza ta’ 
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drittijiet għall-pagament miksubin skont 
dawk ir-Regolamenti u l-allokazzjoni ta’ 
oħrajn ġodda, għalkemm ikunu għadhom 
ibbażati fuq l-għadd ta’ ettari eliġibbli 
għad-dispożizzjoni tal-bdiewa fl-ewwel 
sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema. 

drittijiet għall-pagament miksubin skont 
dawk ir-Regolamenti u l-allokazzjoni ta’ 
oħrajn ġodda, għalkemm ikunu għadhom 
ibbażati fuq l-għadd ta’ ettari eliġibbli 
għad-dispożizzjoni tal-bdiewa fl-ewwel 
sena ta’ implimentazzjoni tal-iskema. 
Madankollu, l-Istati Membri (jew ir-
reġjuni) li operaw l-iskema ta’ pagament 
uniku fuq il-bażi tal-mudell reġjonali 
għandu ikollhom l-għażla li jiddeċiedu li 
ma jħallux id-drittijiet għall-pagament 
jiskadu.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-rabta 
ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-kuntest 
globali tal-baġit tal-Unjoni. l-Istati Membri 
kollha b’pagamenti diretti inqas minn 
90 % tal-medja għandhom jagħlqu terz 
mid-distakk bejn il-livell attwali tagħhom 
u dan il-livell. Din il-konverġenza 
għandha tiġi ffinanzjata b’mod 
proporzjonali mill-Istati Membri kollha 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu, billi titnaqqas ir-rabta 
mar-referenzi storiċi u jiġi kkunsidrat il-
kuntest kumplessiv tal-baġit tal-Unjoni. 
Għalhekk l-appoġġ għad-dħul għandu 
jitqassam b’mod aktar ekwu bejn l-Istati 
Membri, billi titnaqqas ir-rabta ma’ 
referenzi storiċi u billi jitqies il-kuntest 
globali tal-baġit tal-Unjoni. Id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandhom
japprossimaw jew jilħqu valur ta’ unità 
uniformi wara konverġenza lejn dan il-
valur li għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji. Biex ikunu evitati 
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b’pagamenti diretti 'l fuq mill-medja tal-
Unjoni. Barra minn hekk, id-drittijiet 
kollha għall-pagamenti attivati fl-2019 fi 
Stat Membru jew f’reġjun għandu 
jkollhom valur ta’ unità uniformi wara 
konverġenza lejn dan il-valur li għandha 
sseħħ matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni fi 
stadji lineari. Madankollu, biex ikunu 
evitati konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil 
għall-bdiewa, l-Istati Membri, wara li 
jkunu użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

konsegwenzi finanzjarji ta’ tfixkil għall-
bdiewa, l-Istati Membri, wara li jkunu 
użaw l-iskema ta’ pagament uniku, u 
partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
meta jikkalkulaw il-valur tad-drittijiet 
għall-pagament. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw ukoll it-tnaqqis fil-pagament 
bażiku lill-azjendi agrikoli li jirriżulta 
mill-waqfien mill-użu tal-mudell storiku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-loġika u ċ-ċarezza, il-konverġenza interna u esterna għandha tkun is-soġġett 
ta’ żewġ premessi separati. Fir-rigward tal-konverġenza interna, Stat Membru għandu jżomm 
il-flessibilità meħtieġa biex jiġu determinati l-iskala u l-pass ta’ kwalunkwe proċess ta’ 
konverġenza li jista’ jkun neċessarju, sabiex jiġi kkunsidrat il-kuntest ekonomiku li fih qed 
joperaw l-azjendi agrikoli u l-piż relattiv tal-pagament bażiku bħala proporzjon tad-dħul 
finanzjarju tal-bdiewa.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Flimkien mal-konverġenza ta’ 
pagamenti ta’ appoġġ fil-livell nazzjonali 
u reġjonali, il-pakketti nazzjonali għall-
pagamenti diretti għandhom jiġu 
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aġġustati biex fl-Istati Membri b’livell 
attwali ta’ pagamenti diretti għal kull 
ettaru inferjuri għal 70% tal-medja tal-
Unjoni, dak id-distakk jitnaqqas bi 30%. 
Fl-Istati Membri b’livell ta’ pagamenti 
diretti bejn 70% u 80% tal-medja, id-
differenza ta’ inferjorità għandha 
titnaqqas b’25% u f’dawk l-Istati Membri 
fejn il-livell huwa ogħla minn 80% tal-
medja għandha tjitnaqqas b’10%. Wara l-
applikazzjoni ta’ dawn il-mekkaniżmi, il-
livell riċevut ma għandux, fl-ebda Stat 
Membru, ikun inferjuri għal 65% tal-
medja tal-Unjoni. Fil-każ ta’ Stati 
Membri b’livelli ta’ pagamenti ’l fuq mill-
medja tal-Unjoni, l-isforz tal-konverġenza 
ma għandux iniżżel dawk il-livelli taħt il-
medja. Il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 

(23) Biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex ikunu 
kkjarifikati s-sitwazzjonijiet speċifiċi li 
jistgħu jinqalgħu fl-applikazzjoni tal-
iskema ta’ pagament uniku, is-setgħa biex 
l-atti delegati jiġu adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni ta’ regoli dwar l-eliġibbiltà u l-
aċċess fir-rigward tal-iskema ta’ pagament 
bażiku għall-bdiewa fil-każ ta’ wirt u wirt 
antiċipat, wirt taħt kirja, bidla fl-istatus 
legali jew fid-denominazzjoni jew fil-każ 
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ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fl-2011.

ta' fużjoni jew diviżjoni fl-impriża; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-kalkolu tal-
valur u l-għadd jew dwar iż-żieda fil-valur 
ta’ drittijiet għall-pagament b’rabta mal-
allokazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament, 
inklużi regoli dwar il-possibbiltà ta’ valur u 
għadd provviżorju jew ta’ żieda 
provviżorja ta’ drittijiet għall-pagament 
allokati abbażi tal-applikazzjoni mill-
bidwi, dwar il-kundizzjonijiet biex ikunu 
stabbiliti l-valur u l-għadd provviżorju u 
definittiv tad-drittijiet għall-pagament u 
dwar il-każijiet fejn kuntratt ta’ bejgħ jew 
kiri jista’ jaffettwa l-allokazzjoni ta’ 
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
regoli biex ikunu stabbiliti u kkalkulati l-
valur u l-għadd ta’ drittijiet għall-pagament 
riċevuti mir-riżerva nazzjonali; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-modifika tal-valur tal-
unità ta’ drittijiet għall-pagament fil-każ ta’ 
frazzjonijiet ta’ drittijiet għall-pagament u 
kriterji għall-allokazzjoni ta’ drittijiet 
għall-pagament skont l-użu tar-riżerva 
nazzjonali u għall-bdiewa li ma applikawx 
għall-appoġġ fil-perjodu bejn l-2009 u l-
2011.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ 
appoġġ għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent 
applikabbli mal-Unjoni kollha. Għal dak 
il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib tal-prestazzjoni
ambjentali. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom għal 
pagamenti diretti biex jagħtu pagament 
annwali għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
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parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali flimkien mal-pagament 
bażiku, għal prattiki obbligatorji li 
għandhom ikunu segwiti mill-bdiewa li 
jindirizzaw, bħala prijorità, miri ta’ politika 
kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u żoni 
ta’ fokus ekoloġiku. In-natura 
obbligatorja ta’ dawn il-prattiki għandha 
tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-impriżi 
tagħhom ikunu għalkollox jew parzjalment 
f’żoni ta’ “Natura 2000” koperti bid-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa u bid-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib 
ekoloġiku" għandu jwassal għal 
penalitajiet abbażi tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR].

kemm dwar il-klima kif ukoll l-ambjent. 
Dawk il-prattiki għandhom jieħdu l-għamla 
ta’ azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, 
mhux kuntrattwali u annwali li jmorru lil 
hinn mill-kundizzjonalità u għandhom 
rabta mal-agrikoltura bħad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, il-
manutenzjoni ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi, ta’ uċuħ permanenti 
assoċjati ma’ prattiki agronomiċi adattati 
u ta' żoni ta’ fokus ekoloġiku. Dawn il-
prattiki għandhom jinteressaw ukoll lill-
bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. L-istess 
għandu japplika għall-bdiewa li jieħdu 
sehem fi programmi agroambjentali bħala 
aspett tal-iżvilupp rurali jew li jieħdu 
sehem fi skema ta’ ċertifikazzjoni 
nazzjonali ta’ valur ambjentali 
rikonoxxut.

Or. fr
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar id-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jkunu 
applikati b’mod proporzjonat u mhux 
diskriminatorju u li jwassal għal titjib fil-
protezzjoni tal-ambjent, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni tad-definizzjoni "uċuħ tal-tar-
raba’" u għar-regoli rigward l-
applikazzjoni tal-miżura.

imħassar

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar 
permanenti tinżamm bħala tali mill-
bdiewa, is-setgħa biex l-atti delegati jiġi 
adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjoni tal-miżura.

(28) Biex ikun żgurat li l-art taħt bwar 
permanenti u l-mergħat storiċi jinżammu
bħala tali mill-bdiewa, is-setgħa biex l-atti 
delegati jiġi adottati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni għall-fini tal-adozzjoni ta’ 
regoli dwar l-applikazzjoni tal-miżura.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, is-
setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini ta' 
aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas b'fokus 
ekoloġiku msemmija skont dik il-miżura u 
ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi oħra ta' 
erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu jitqiesu 
biex jiġi rispettat il-perċentwali msemmi 
f’dik il-miżura.

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, is-
setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini li 
jiġu stabbiliti kriterji ulterjuri għat-tipi ta' 
erjas b'fokus ekoloġiku msemmija skont 
dik il-miżura u ż-żieda ta' tipi oħra ta' erjas 
b'fokus ekoloġiċi li jistgħu jitqiesu biex jiġi 
rispettat il-perċentwali msemmi f’dik il-
miżura.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
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ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun 
meħtieġ biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ produzzjoni 
f’dawk ir-reġjuni. Dan l-appoġġ għandu 
wkoll ikun disponibbli għall-bdiewa li 
jkollhom, fil-31 ta’ Diċembru 2013, 
drittijiet speċjali għall-pagamenti allokati 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
u r-Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biex jinħoloq inċentiv biex 
jinżammu l-livelli attwali ta’ impjiegi jew 
ta’ produzzjoni f’dawk ir-reġjuni jew 
għall-appoġġ ta’ setturi jew tipi ta’ 
produzzjoni li joffru vantaġġi sinifikanti 
f’termini ta’ titjib ambjentali, il-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u l-bijodiversità. 
Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. fr
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

(38) L-istati Membri għandhom ikunu 
awtorizzati jużaw parti mil-limitu 
massimu nazzjonali fuq il-pagamenti 
diretti tagħhom biex jistabbilixxu skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi marbuta mal-ġestjoni u l-
kontroll tal-appoġġ dirett. Għal dak il-
għan, għandu jkun stabbilit ħlas ta’ 
ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ, ma’ prattiki agrikoli ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent, ma’ 
kundizzjonalità u ma’ kontrolli kif stipulat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [HZR], 
mingħajr ma jkun hemm periklu għall-
kisba tal-objettivi globali tar-riforma, hekk 
kif jinftiehem li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
kif imsemmija fl-Anness II għar-
Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tapplika 
għall-bdiewa żgħar. L-objettiv ta’ dik l-
iskema għandu jkun li tappoġġa l-istruttura 
agrikola eżistenti tal-azjendi agrikoli żgħar 
fl-Unjoni mingħajr ma tmur kontra l-
iżvilupp lejn strutturi aktar kompetittivi. 
Għal dik ir-raġuni, l-aċċess għall-iskema 
għandu jkun limitat għall-impriżi eżistenti.

Or. fr
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ
dirett għadu aktar baxx minn 90 % tal-
livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ
assenjat għall-iżvilupp rurali. Il-flejjes 
kollha trasferiti b’dan il-mod għandhom 
jintużaw mingħajr koffinanzjar. L-Istati 
Membri f’pożizzjoni inqas favorevoli fir-
rigward tal-iżvilupp rurali għandhom 
ikunu jistgħu jżidu fuq it-trasferiment.
Barra minn hekk, l-Istati Membri kollha 
għandhom ikunu kapaċi jissupplimentaw 
it-trasferiment b’somma proporzjonali 
għal dawk il-flejjes mhux allokati taħt l-
intestatura ta’ appoġġ għaż-żoni 
b'restrizzjonijiet naturali. Għandu 
jkollhom ukoll l-għażla li jittrasferixxu 
flejjes mhux minfuqin għal titjib 
ekoloġiku “greening” sabiex jiġi pprovdut 
appoġġ addizzjonali għal miżuri 
agroambjentali favur l-iżvilupp rurali. Fl-
istess ħin, l-Istati Membri fejn il-livell ta’ 
appoġġ dirett għadu aktar baxx minn 90 % 
tal-livell medju ta' appoġġ tal-Unjoni 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mill-appoġġ tagħhom 
assenjat għall-iżvilupp rurali għal-limitu 
massimu tagħhom tal-pagamenti diretti. 
Dawn it-tipi ta’ għażliet għandhom isiru 
darba u għall-perjodu kollu tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan ċerti limiti.

Or. fr
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt b - punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) skema ssimplifikata għall-bdiewa 
żgħar; 

(vii) skema volontarja ssimplifikata għall-
bdiewa żgħar;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 55 għall-fini tal-adattament tal-
lista ta’ skemi ta’ appoġġ stipulata fl-
Anness I.

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 55 li jemenda l-lista ta' skemi ta’ 
appoġġ stipulata fl-Anness I sal-punt 
neċessarju li jiġu kkunsidrati atti 
leġiżlattivi ġodda dwar skemi ta' appoġġ li 
jistgħu jiġu adottati wara d-dħul fis-seħħ
ta' dan ir-Regolament.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-emendi tal-lista ta’ skemi ta’ appoġġ (Anness I) għandhom isiru permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja; l-għażla tal-użu tal-proċedura b’atti delegati għandha tapplika biss 
għal żidiet ma anness bħal dan.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-trobbija 

produzzjoni agrikola li tinkludi t-trobbija
jew it-tkabbir ta' prodotti agrikoli inklużi l-
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tal-annimali u ż-żamma tal-annimali għall-
finijiet ta’ biedja, 

ħsad, it-taħlib, it-trobbija tal-annimali u ż-
żamma tal-annimali għall-finijiet ta’ biedja, 

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

(e) "żona agrikola" tfisser kull żona 
meħuda minn raba’ li jinħarat, bwar 
permanenti u mergħat storiċi jew uċuħ tar-
raba’ permanenti;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) "bwar permanenti" tfisser art użata biex 
jitkabbru ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor 
b’mod naturali (jitilgħu waħedhom) jew 
permezz ta’ kultivazzjoni (jinżergħu) u li 
ma jkunux inklużi fir-rotazzjoni tal-uċuħ
tar-raba’ tal-impriża għal ħames snin jew 
aktar; jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn 
tajbin għar-ragħa sakemm il-ħxejjex u 
foraġġ erbaċew ieħor jibqgħu 
predominanti.

(h) "bwar permanenti u mergħat storiċi" 
tfisser art użata biex jitkabbru ħxejjex jew 
foraġġ ieħor b’mod naturali (jitilgħu 
waħedhom) jew permezz ta’ kultivazzjoni 
(jinżergħu) u li ma jkunux inklużi fir-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tal-impriża; 
jistgħu jinkudu speċijiet oħrajn jew fatturi 
ta’ importanza għall-karatterizzazzjoni 
tal-art bħala mergħa storika;

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Minn naħa waħda, din l-emenda tirreferi għal margħat permanenti iktar milli sempliċement 
art għar-ragħa permanenti, sabiex jiġu kkunsidrati l-bdiewa impenjati fi trobbija ta’ bhejjem 
fuq skala intensiva, iżda għandha l-intenzjoni ta’ simplifikazzjoni wkoll f’termini ta’ 
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definizzjoni u monitoraġġ.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor" 
tfisser il-pjanti kollha erbaċej 
tradizzjonalment misjuba f’mergħat 
naturali u normalment inklużi f’taħlitiet 
ta’ żrieragħ għall-mergħat jew meded tal-
art għar-ragħa fl-Istat Membru (kemm 
jekk jintużaw għall-annimali li jirgħu jew 
le).

(i) "foraġġ erbaċew" tfisser il-pjanti kollha 
erbaċej normalment inklużi f’taħlitiet ta’ 
żrieragħ għall-mergħat fl-Istat Membru 
(kemm jekk jintużaw għall-annimali li 
jirgħu jew le).

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istipular ta’ aktar definizzjonijiet 
dwar l-aċċess għall-appoġġ skont dan ir-
Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-

(c) l-istabbiliment tal-qafas li fi ħdanu l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
kriterji li għandhom jintlaħqu mill-bdiewa 
biex ikun meqjus li rrispettaw l-obbligu 
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kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

taż-żamma taż-żona agrikola fi stat tajjeb 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(c);

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-istabbiliment tal-kriterji li 
jiddeterminaw il-predominanza tal-
ħxejjex u foraġġ erbaċew ieħor għall-fini 
tal-paragrafu 1(h).

imħassar

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex ikun evitat li l-ammont totali ta’ 
pagamenti diretti jkun ogħla mil-limiti 
massimi stabbiliti fl-Anness III, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu tnaqqis lineari 
fl-ammonti tal-pagamenti diretti kollha bl-
eċċezzjoni ta’ pagamenti diretti mogħtija 
skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u 
(KE) Nru 1405/2006.

Biex ikun evitat li l-ammont totali ta’ 
pagamenti diretti jkun ogħla mil-limiti 
massimi stabbiliti fl-Anness III, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu tnaqqis lineari 
fl-ammonti tal-pagamenti diretti kollha bl-
eċċezzjoni ta’ pagamenti diretti mogħtija 
skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u 
(KE) Nru 1405/2006. L-Istati Membri 
jistgħu japplikaw limiti massimi differenti 
ta’ tnaqqis fil-livell reġjonali meta 
jiddeċiedu li japplikaw l-iskema ta’ 
pagament bażiku f’dak il-livell skont l-
Artikolu 20(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan biex tingħata aktar flessibilità lill-Istati Membri.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar regoli għall-bażi tal-
kalkolu tat-tnaqqis li għandu jiġi applikat 
mill-Istati Membri lill-bdiewa skont il-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konferma tas-setgħat baġitarji tal-PE u l-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 
diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 
totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 
agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew

imħassar

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni. 

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 
l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 
tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u
ma jwettqux l-attività minima stabbilita 
mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 
f'dawk iż-żoni. jew

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ma kinux impenjati fi produzzjoni 
agrikola fl-2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta’ dan ir-rekwiżit mhux biss jiġi evitat influss potenzjali ta’ propjetarji tar-raba’ 
mhux bdiewa, iżda dawk il-proprjetarji tal-art attwali li mhumiex bdiewa u li attwalment qed 
jitolbu pagamenti jiġu esklużi milli jibqgħu mexjin ’il quddiem fir-reġim ta’ appoġġ dirett 
ġdid.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu objettiv xieraq u kriterji 
mhux diskriminatorji biex jiżguraw li l-
ebda pagament dirett ma jingħata lil 
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persuna fiżika jew ġuridika:
(a) li l-attivitajiet agrikoli tagħha 
jiffurmaw parti insinifikanti mill-
attivitajiet ekonomiċi ġenerali tagħha; jew
(b) li l-objettiv tan-negozju jew tal-
kumpanija ma jikkonsistux fl-eżerċizzju 
ta’ attività agrikola.
Entitajiet bħalma huma kumpaniji tat-
trasport, ajruporti, kumpaniji ta’ 
proprjetà immobbli, kumpaniji ta’ ġestjoni 
tal-grawnds tal-isports, operaturi ta’ siti 
tal-kampijiet u kumpaniji tal-minieri ma 
jistgħux a priori jitqiesu bħala bdiewa 
attivi jew li huma benefiċjarji ta’ 
kwalunkwe pagament dirett sakemm ma 
jistgħux jippruvaw li mhumiex koperti 
mill-kriterji stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu, punti (a) u (b).
Wara li jkunu nnotifikaw lill-
Kummissjoni b’mod dovut, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu tipi 
oħra ta’ entitajiet ma’ dawk elenkati fit-
tieni subparagrafu.

Or. fr

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kriterji biex jiġi stabbilit l-ammont ta’ 
pagamenti diretti rilevanti għall-fini tal-
paragrafi 1 u 2, b’mod partikolari fl-ewwel 
sena tal-allokazzjoni tad-drittijiet għall-
pagamenti fejn il-valur tad-drittijiet għall-
pagamenti għadu mhux stabbilit b'mod 
definittiv kif ukoll għall-bdiewa żgħażagħ;

(a) mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
18(2), kriterji biex jiġi stabbilit l-ammont 
ta’ pagamenti diretti rilevanti għall-fini tal-
paragrafi 1 u 2, b’mod partikolari fl-ewwel 
sena tal-allokazzjoni tad-drittijiet għall-
pagamenti fejn il-valur tad-drittijiet għall-
pagamenti għadu mhux stabbilit b'mod 
definittiv kif ukoll għall-bdiewa żgħażagħ; 
u

Or. en



PR\881154MT.doc 29/72 PE474.052v01-00

MT

Ġustifikazzjoni
Allokazzjoni ġdida ta’ drittijiet ta’ pagamenti għandha tkun volontarja fl-Istati Membri li 
implimentaw bis-sħiħ il-mudell reġjonali skont ir-Regolament attwali (KE) Nru 73/2009. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) eċċezzjonijiet mir-regola li l-irċevuti 
matul l-aktar sena fiskali riċenti 
għandhom jitqiesu meta dawk iċ-ċifri 
mhumiex disponisbbli; kif ukoll

imħassar

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b’70 % għas-segment ta’ aktar minn 
EUR 250,000 u sa EUR 300,000;

bi 80% għas-segment ta’ aktar minn 
EUR 250,000.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi applikat tnaqqis akbar għal ammonti ta’ għajnuna li jeċċedu EUR 250,000. 
Pereżempju, jekk jitwarrbu s-salarji, tnaqqis ta’ 80% fis-segment ta’ aktar minn 
EUR 250,000 iġib l-ammont ta’ appoġġ għal benefiċjarju li jkun irċieva preċedentement 
EUR 370,000 ’l isfel għal EUR 244,000, filwaqt li bi tnaqqis ta’ 70% il-figura korrispondenti 
mnaqqsa tkun ta’ EUR 256,000.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-ammont miksub wara li jiġi applikat 
dak it-tnaqqis għandu jiġi limitat għal 
massimu ta’ EUR 300,000. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Dan huwa aġġustament tekniku li jistabbiixxi l-livell ta’ limitu massimu għal EUR 300,000 
wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis għal kull segment.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b’100 % għas-segment ta’ aktar minn 
EUR 300 000.

imħassar

Or. en

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
fir-rigward ta’ kooperattivi jew entitajiet 
legali oħra li jiġbru flimkien numru ta’ 
benefiċjarji ta’ pagamenti diretti u li 
jirċievu u jiġbru l-pagamenti qabel ma 
jqassmuhom integralemtn lill-membri 
tagħhom, li, bħala individwi, huma 
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suġġetti għall-paragrafu 1. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-applikazzjoni tal-limitu massimu, is-sitwazzjoni fejn kooperattivi u gruppi ta’ produtturi 
simili huma suġġetti għal tnaqqis li aktarx jaffettwaw biss il-membri individwali tagħhom 
għandha tiġi evitata.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, il-Belġju, id-
Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-
Irlanda, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja, l-
Isvezja u r-Renju Unit jistgħu jiddeċiedu 
li jżidu b’massimu ta’ 10 punti il-
perċentwali tal-limiti massimi annwali 
tagħhom imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. 

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwali tal-limiti massimi annwali 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tista’ 
tiżdied b’massimu ta’ 5 punti f’dawk l-
Istati Membri li jiddeċiedu li ma 
japplikawx jew li japplikaw parti biss mill-
pagament għal żoni b’restrizzjonijiet 
naturali skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III 
ta’ dan ir-Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li ma japplikax jew japplika parzjalment il-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali taħt il-Pilastru I, dan l-istat Membru għandu jingħata l-possibilità li 
jittrasferixxi dawk il-fondi mhux allokati lejn il-Pilastru II.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tkun innotifikata
lill-Kummissjoni sad-data msemmija f’dak 
is-subparagrafu.

Id-deċiżjonijiet imsemmija fl-ewwel, it-
tieni u t-tielet subparagrafu ma jistgħux 
kumulattivament jirriżultaw fi 
trasferiment ta’ aktar minn 20% tal-limiti 
massimi nazzjonali msemmija fl-ewwel 
subparagrafu. Huma għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni sad-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu.

Or. fr

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwali nnotifikat skont it-tieni 
subparagrafu għandu jkun l-istess għas-
snin imsemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1.

Il-perċentwali nnotifikati skont is-
subparagrafu preċedenti jkunu l-istess 
għas-snin imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jżidu fondi 
mhux allokati mill-applikazzjoni tal-
Artikolu 33 għat-trasferimenti favur 
miżuri għall-iżvilupp rurali msemmija fl-
ewwel subparagrafu fil-forma ta’ appoġġ
mill-Unjoni għal miżuri agroambjentali u 
klimatiċi fil-qafas tal-ipprogrammar 
għall-iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-
FAEŻR kif speċifikat fir-Regolament 
(UE) Nru [...] [RDR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jittrasferixxu fondi mhux minfuqa minn miżuri dwar 
titjib ambjentali għal miżuri agroambjentali u klimatiċi.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskemi ta’ appoġġ elenkati fl-Anness I 
għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju 
għall-possibbiltà ta’ reviżjoni f’kull żmien 
fid-dawl tal-iżviluppi ekonomiċi u s-
sitwazzjoni baġitarja.

L-iskemi ta’ appoġġ elenkati fl-Anness I 
għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju 
għal reviżjoni possibbli fi kwalunkwe 
żmien permess ta’ att leġislattiv, fid-dawl 
tal-iżviluppi ekonomiċi u s-sitwazzjoni 
baġitarja.

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jkun disponibbli għall-
bdiewa jekk huma jiksbu drittijiet għall-
pagament skont dan ir-Regolament 
permezz tal-ewwel allokazzjoni skont l-
Artikolu 21, mir-riżerva nazzjonali skont l-
Artikolu 23 jew permezz ta’ trasferiment 
skont l-Artikolu 27.

1. L-appoġġ skont l-iskema ta’ pagament 
bażiku għandu jkun disponibbli għall-
bdiewa jekk huma jiksbu drittijiet għall-
pagament skont dan ir-Regolament 
permezz tal-ewwel allokazzjoni skont l-
Artikolu 21, mir-riżerva nazzjonali skont l-
Artikolu 23, permezz ta’ trasferiment skont 
l-Artikolu 27, jew, sakemm l-impriża 
tagħhom tinsab fi Stat Membru li 
ddeċieda li juża l-għażla stipulata fis-
subparagrafu 1a tal-paragrafu 2, jekk 
iżommu drittijiet ta’ pagament miksuba 
b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 
1782/2003 u/jew ir-Regolament (KE) Nru 
73/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa tal-Istati Membri (jew tar-reġjuni) b’mudelli SPS kompletament reġjonalizzati diġà 
għandhom drittijiet ta’ pagameent għaż-żoni eliġibbli kollha. Għaldaqstant, mhuwiex 
neċessarju li tiġi introdotta sistema kompletament ġdida. 

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri li fil-31 ta’ 
Diċembru 2013 ikunu qed joperaw l-
iskema ta’ pagament uniku fuq il-bażi tal-
Artikolu 59 tar-Regulament (KE) Nru 
1782/2003 jistgħu jiddeċiedu, sal-1 ta’ 
Awwissu 2013, li jżommu d-drittijiet ta’ 
pagament allokati b’konformità mar-
Regulament (KE) Nru 1782/2003 u/jew ir-
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Regulament (KEC) Nru 73/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa tal-Istati Membri (jew tar-reġjuni) b’mudelli SPS kompletament reġjonalizzati diġà 
għandhom drittijiet ta’ pagameent għaż-żoni eliġibbli kollha. Għaldaqstant, mhuwiex 
neċessarju li tiġi introdotta sistema kompletament ġdida. 

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-
limitu massimu nazzjonali annwali għall-
iskema ta’ pagament bażiku billi jitnaqqsu 
mil-limitu massimu nazzjonali annwali 
stabbilit fl-Anness II l-ammonti annwali li 
għandhom jiġu stabbiliti skont l-
Artikoli 33, 35, 37 u 39. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 56(2).

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi, għal 
kull Stat Membru, il-limitu massimu 
nazzjonali annwali għall-iskema ta’ 
pagament bażiku billi jitnaqqsu mil-limitu 
massimu nazzjonali annwali stabbilit fl-
Anness II l-ammonti annwali li għandhom 
jiġu stabbiliti skont l-Artikoli 33, 35, 37 u 
39. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' eżami msemmija fl-Artikolu 56(2).

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku f’livell 
reġjonali. F’dak il-każ huma għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku f’livell 
reġjonali. F’dak il-każ huma għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
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karatteristiċi agronomiċi u ekonomiċi
tagħhom u l-potenzjal agrikolu reġjonali 
tagħhom, jew l-istruttura istituzzjonali jew 
amministrattiva tagħhom.

karatteristiċi agronomiċi u soċjoekonomiċi
tagħhom u l-potenzjal agrikolu reġjonali 
tagħhom, jew l-istruttura istituzzjonali jew 
amministrattiva tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li l-forza tax-xogħol issir wieħed mill-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati. 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Suġġetti għall-paragrafu 2, id-drittijiet 
għall-pagament għandhom jiġu allokati lill-
bdiewa jekk japplikaw għall-allokazzjoni 
għad-drittijiet għall-pagament taħt l-iskema 
ta’ pagament bażiku sal-15 ta’ Mejju 2014 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali.

1. Suġġetti għall-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu u mingħajr preġudizzjoni għall-
Artikolu 18(2), id-drittijiet għall-pagament 
għandhom jiġu allokati lill-bdiewa jekk 
japplikaw għall-allokazzjoni għad-drittijiet 
għall-pagament taħt l-iskema ta’ pagament 
bażiku sal-15 ta’ Mejju 2014 ħlief fil-każ 
ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni ġdida ta’ drittijiet ta’ pagamenti għandha tkun volontarja fl-Istati Membri li 
implimentaw mudell reġjonalizzat b’mod komplut. 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas 
dritt għall-pagament wieħed taħt l-iskema 

2. Il-bdiewa li, fil-perjodu bejn l-2009 u l-
2011, attivaw tal-inqas dritt għall-
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ta' pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, it-
tnejn li huma skont ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009, għandhom jirċievu drittijiet 
għall-pagament fl-ewwel sena tal-
applikazzjoni tal-iskema ta' pagament 
bażiku sakemm huma jkunu intitolati għall-
għoti ta’ pagamenti diretti skont l-
Artikolu 9.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu għandu jiġi estiż, aktar milli jkun limitat għal sena waħda bir-riskju li jiġu esklużi 
bdiewa li, bħala riżultat ta’ ċirkostanzi partikolari, ma setgħux jattivaw id-dritt ta’ pagament 
tagħhom.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fl-
2011:

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa għandhom jirċievu drittijiet għall-
pagament fl-ewwel sena tal-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament bażiku, sakemm 
ikunu intitolati għall-għoti ta’ pagamenti 
diretti skont l-Artikolu 9, u sakemm fil-
perjodu bejn l-2009 u l-2011:

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ jew tinkera, il-

3. Fil-każ li parti mill-impriża jew l-
impriża kollha tinbiegħ, tiġi diviża jew 
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persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma 
konformi mal-paragrafu 2 jistgħu, 
b'kuntratt iffirmat qabel il-
15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-dritt biex 
wieħed jirċievi d-drittijiet għall-pagament 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil bidwi 
wieħed biss sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9. 

tinkera, il-bdiewa li huma konformi mal-
paragrafu 2 jistgħu, b'kuntratt iffirmat 
qabel il-15 ta' Mejju 2014, jittrasferixxu d-
dritt biex wieħed jirċievi d-drittijiet għall-
pagament kif imsemmi fil-paragrafu 1 lil 
bdiewa li jirċievu l-impriża jew parti 
minnha sakemm dan tal-aħħar ikun 
konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli d-drittijiet ta’ pagament jiġu trasferiti lil aktar minn persuna waħda u 
għandhom ikunu trasferibbli wkoll f’każ ta’ diviżjoni.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu 
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 40 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

2. L-Istati Membri li jkunu applikaw l-
iskema ta’ pagament uniku kif imsemmi 
fir-Regolament (KE) Nru 73/2009, jistgħu
jillimitaw il-kalkolu tal-valur tal-unità tad-
drittijiet għall-pagament previsti fil-
paragrafu 1 għal ammont li jkun 
jikkorrispondi sa mhux anqas minn 20 %
mil-limitu massimu nazzjonali jew 
reġjonali stabbilit skont l-Artikoli 19 jew 
20, wara applikazzjoni tat-tnaqqis lineari 
msemmi fl-Artikolu 23(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tranżizzjoni għandha ssir inqas drastika waqt l-ewwel sena ta’ introduzzjoni tar-riforma.
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Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jżidu l-limiti 
massimi nazzjonali msemmija fl-Artikoli 
33(1) jew 35(1) sabiex jagħtu prijorità lil 
benefiċjarji magħżula fil-livell nazzjonali, 
fil-qafas tad-definizzjoni ta’ bdiewa attivi, 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. Din id-deċiżjoni għandha 
tiġi notifikata lill-Kummissjoni qabel l-1 
ta' Awwissu 2013.

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 
valur ta’ unità uniformi.

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 
id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 
Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-
Artikolu 20, f’reġjun:

(a) għandu jkollhom valur ta’ unità 
uniformi: jew

(b) jistgħu jiddevjaw mill-valur ta’ unità 
medju b’massimu ta’ 20%. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konverġenza lejn valur ta’ unità uniformi fl-2019 tikkostitwixxi tħarbit kbir wisq f’ċerti 
każi. L-Istati Membri, għalhekk, għandhom jingħataw marġini fir-rigward tal-pass ta’ 
konverġenza li jixtiequ jsegwu.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 5, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jiżguraw li, fejn id-drittijiet għall-
pagamenti fil-livell ta’ azjenda agrikola 
jitnaqqsu, il-livell ta’ dawk id-drittijiet 
attivat fl-2019 ma jkunx aktar minn 30% 
taħt dak tal-2014. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti azjendi agrikoli fejn id-drittijiet għal kull ettaru jvarjaw sew mill-medja tal-UE, jistgħu 
jiġu affettwati severament:  l-Istati Membri, għalhekk, għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri 
biex jillimitaw it-tnaqqis fil-pagament bażiku.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Dan it-tnaqqis ma għandux ikun ogħla 
minn 3 % ħlief, jekk ikun meħtieġ, biex 
ikopri l-ħtiġijiet ta’ allokazzjoni stipulati 
fil-paragrafu 4 għas-sena 2014. 

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
riżerva nazzjonali. Għal dak il-għan, fl-
ewwel sena ta’ applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku, l-Istati Membri 
għandhom jipproċedu għal tnaqqis lineari 
tal-perċentwali tal-limitu massimu tal-
iskema ta’ pagamenti f’livell nazzjonali 
biex jikkostitwixxu r-riżerva nazzjonali. 
Għas-sena 2014, dan it-tnaqqis ma 
għandux ikun ogħla minn 3 % ħlief, jekk 
ikun meħtieġ, biex ikopri l-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni stipulati fil-paragrafu 4. Għas-
snin ta’ wara, l-Istati Membri jistgħu 
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jistipulaw kull sena l-limitu massimu ta’ 
tnaqqis fuq il-bażi tal-ħtiġijiet ta’ 
allokazzjoni.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-Istati Membri għandhom id-dmir li jistabbilixxu riserva nazzjonali, għandu jkun 
possibbli għalihom, wara l-ewwel sena, li jistipulaw perċentwali relevanti skont il-ħtiġijiet 
tagħhom u li jiddeterminaw kif it-tnaqqis meħtieġ għandu jinkiseb.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jallokaw drittijiet għall-pagament lill-
bdiewa li l-impriża tagħhom tinsab fi Stat 
Membru li ddeċieda li juża l-għażla 
stabbilita fl-Artikolu 18(2) u li ma kisibx 
dritt għall-pagament skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 jew ir-Regolament 
(KE) Nru 73/2009 jew it-tnejn li huma, 
meta jiddikjaraw żoni agrikolu eliġibbli 
għas-sena 2014. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-użu tar-riżerva għandu jkun possibbli wkoll f’każijiet fejn id-drittijiet ma ġewx attivati jew 
ġew attivati parzjalment.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jallokaw drittijiet għall-pagamenti 
lill-bdiewa li bdew l-attività agrikola wara 
l-2011 u li joperaw f’setturi agrikoli 
speċifiċi li għandhom jiġu definiti mill-
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Istati Membri fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji;

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu dwar 
il-prijoritajiet bejn l-użi differenti tar-
riżerva nazzjonali msemmija f’dan il-
paragrafu.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta japplikaw il-paragrafi 4 u 5(a), l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-
valur tad-drittijiet għall-pagament allokati 
lill-bdiewa abbażi tal-valur medju 
nazzjonali jew reġjonali ta’ drittijiet għall-
pagament fis-sena ta’ allokazzjoni.

6. Meta japplikaw il-paragrafi 4 u 5(a), 
(aa) u (ab) tal-paragrafu 5, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu l-valur 
tad-drittijiet għall-pagament allokati lill-
bdiewa abbażi tal-valur medju nazzjonali 
jew reġjonali ta’ drittijiet għall-pagament 
fis-sena ta’ allokazzjoni.

Or. en
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri biex jallokaw id-drittijiet 
għall-pagament lill-bdiewa li ma attivaw 
ebda dritt fl-2011 jew li ma talbux appoġġ
taħt l-iskema ta’ pagament uniku skont l-
erja fl-2011 kif ipprovdut fl-Artikolu 21(2) 
u biex jallokaw id-drittijiet għall-pagament 
fil-każ tal-applikazzjoni tal-klawżola tal-
kuntratt imsemmija fl-Artikolu 21(3);

(e) kriterji li għandhom jiġu applikati mill-
Istati Membri meta jiddeċiedu li jallokaw 
id-drittijiet għall-pagament lill-bdiewa li 
ma attivaw ebda dritt fil-perjodu bejn l-
2009 u l-2011 jew li ma talbux appoġġ taħt 
l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja 
fil-perjodu bejn l-2009 u l-2001 kif previst 
fl-Artikolu 21(2) u li jallokaw id-drittijiet 
għall-pagament fil-każ tal-applikazzjoni 
tal-klawsola tal-kuntratt imsemmija fl-
Artikolu 21(3);

Or. en

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar id-dikjarazzjoni u l-
attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament;

(g) regoli dwar il-kontenut tad-
dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-
attivazzjoni ta’ drittijiet għall-pagament;

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa intitolati għal pagament skont 
l-iskema ta’ pagament bażiku msemmi fil-
Kapitolu 1 għandhom jirrispettaw għall-
ettari eliġibbli tagħhom kif iddefiniti fl-

1. L-Istati Membri għandhom jikkonċedu 
pagament annwali għal prattiki agrikoli li 
jibbenefikaw il-klima u l-ambjent lil 
bdiewa li huma intitolati għal pagament 
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Artikolu 25(2) il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent li 
ġejjin:

skont l-iskema ta’ pagament bażiku 
msemmi fil-Kapitolu 1 meta jirrispettaw 
għall-ettari eliġibbli tagħhom kif iddefiniti 
fl-Artikolu 25(2) il-prattiki li ġejjin:

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkollhom tliet uċuħ tar-raba’ differenti 
fir-raba’ li jinħarat tagħhom meta r-raba’ li 
jinħarat tal-bidwi jkopri aktar minn 
3 ettari u ma jkunx użat kollu għall-
produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla kollu mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-
ilma għal parti kbira tas-sena;

(a) li jkollhom żewġ uċuħ tar-raba’ 
differenti fir-raba’ li jinħarat tagħhom meta 
r-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri bejn 
ħames u 20 ettaru, u tliet uċuħ differenti 
fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 20 ettaru;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li din il-miżura ma tikkonċernax il-bdiewa li r-raba’ tagħhom li tinħarat ikopri inqas 
minn ħames ettari, huwa importanti li ssir distinzjoni bejn l-azjendi agrikoli ta’ aktar minn 20 
ettaru u dawk inqas minn 20 ettaru. 

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jżommu l-bwar permanenti eżistenti 
fl-impriża tagħhom; kif ukoll

(b) li jżommu l-bwar permanenti eżistenti 
u l-mergħat storiċi fl-impriża tagħhom;

Or. en
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jżommu l-uċuħ permanenti 
eżistenti fl-azjendi agrikoli tagħhom, 
assoċjati ma prattiki agronomi speċifiċi; u

Or. fr

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 3 u 
4 u għall-applikazzjoni tad-dixxiplina 
finanzjarja, it-tnaqqis lineari skont l-
Artikolu 7, u kull tnaqqis jew penalità 
imposta skont ir-Regolament (UE) 
Nru [...] [HZR], l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu lill-bdiewa li josservaw dawk il-
prattiki mit-tlieta msemmija fil-paragrafu 1 
li huma rilevanti għalihom, u fil-funzjoni 
tal-konformità tagħhom mal-Artikoli 30, 
31 u 32.

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4 u 
għall-applikazzjoni tad-dixxiplina 
finanzjarja u t-tnaqqis lineari skont l-
Artikolu 7, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu lill-bdiewa li josservaw dawk il-
prattiki msemmija fil-paragrafu 1 li huma 
applikabbli għall-azjendi agrikoli 
tagħhom, u fil-funzjoni tal-konformità 
tagħhom mal-Artikoli 30, 31 u 32.

Or. fr

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-bdiewa li jkunu konformi mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-
Regolament (KE) Nru 834/2007 fir-

4. Il-bdiewa għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu meta jaqgħu fil-kategoriji li 
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rigward ta’ biedja organika għandhom 
ikunu intitolati ipso facto għall-pagament 
imsemmi f’dan il-Kapitolu.

ġejjin:

- bdiewa li jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Artikolu 29 (1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward tal-biedja 
organika, jew
- benefiċjarji ta’ pagamenti 
agroambjentali u klimatiċi stabbiliti skont 
l-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 
[...] [RDR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pagamenti doppji skont il-miżura ta’ titjib ambjentali u l-miżura agroambjentali fi 
programmi għall-iżvilupp rurali għandhom jiġu esklużi. L-Emendi 41 u 42 imressqa għar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR] qed jiżguraw li l-miżuri agroambjentali u klimatiċi kollha 
jmorru lil hinn mir-rekwiżiti ta’ titjib ambjentali.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
biss għall-unitajiet ta’ impriża li jintużaw 
għall-produzzjoni organika skont l-
Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 
Nru 834/2007.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
biss għall-unitajiet ta’ impriża li jintużaw 
għall-produzzjoni organika skont l-
Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 
834/2007 jew li huma koperti minn miżuri 
agroambjentali u klimatiċi skont l-
Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

Or. en
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Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-bdiewa li l-impriża tagħhom hija 
ċertifikata taħt skemi ta’ ċertifikazzjoni 
ambjentali nazzjonali jew reġjonali 
għandhom ikunu intitolati ipso facto 
għall-pagament imsemmi f’dan il-
kapitolu.

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 sabiex tkompli tiddefinixxi l-
kundizzjonijiet relatati mal-impenji u l-
iskemi ta’ ċertifikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4a, sabiex tiggarantixxi li 
jkunu tal-istess natura bħall-prattiki 
msemmija fil-paragrafu 1 u li jmorru lil 
hinn mill-prattiki relevanti kollha 
msemmija fil-paragrafu 1 f’termini tal-
benefiċċji li joffru għall-klima u l-
ambjent.

Or. en
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Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 3 ettari u ma jkunx użat kollu 
għall-produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla kollu mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-
ilma għal parti kbira tas-sena, il-
kultivazzjoni tar-raba’ li jinħarat għandha 
tkun magħmula minn tal-anqas tliet uċuħ
tar-raba’ differenti. Ebda wieħed minn 
dawk l-uċuħ tar-raba’ ma għandu jkopri 
anqas minn 5 % tar-raba’ li jinħarat u dak 
ewlieni ma għandux ikopri aktar minn 
70 % tar-raba’ li jinħarat.

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 5 ettari u sa 20 ettaru, il-
kultivazzjoni tar-raba’ li jinħarat għandha 
tkun magħmula minn tal-anqas żewġ uċuħ
tar-raba’ differenti. Ebda wieħed minn 
dawk l-uċuħ tar-raba’ ma għandu jkopri 
anqas minn 10% tar-raba’ li jinħarat:

Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 20 ettaru, il-kultivazzjoni tar-
raba’ li jinħarat għandha tkun magħmula 
minn tal-anqas tliet uċuħ tar-raba’ 
differenti. Il-wiċċ prinċipali ma għandux 
ikopri aktar minn 70% tar-raba’ li jinħarat 
u ż-żewġ uċuħ prinċipali ma għandhomx 
ikopru aktar minn 95% tar-raba’ li 
jinħarat.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ewwel paragrafu m’għandux 
japplika għall-azjendi agrikoli:
- fejn ir-raba’ li jinħarat jintuża 
interament għall-produzzjoni tal-ħaxix 
jew foraġġ ieħor, jitħalla kollu mistrieħ, 
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ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-
ilma għal parti kbira tas-sena jew 
kombinazzjoni ta’ dawn, jew;
- fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
sa 50 ettaru u aktar minn 80% taż-żona 
agrikola eliġibbli tal-impriża huwa kopert 
bi bwar permanenti u mergħat storiċi, jew 
uċuħ permanenti.

Or. en

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għall-fini ta’ dan l-Artikolu “uċuħ
tar-raba” tfisser kwalunkwe kultivazzjoni 
elenkata fl-Anness Va.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 li jistipula d-definizzjoni ta' 
'uċuħ tar-raba’'' u r-regoli dwar l-
applikazzjoni tal-kalkolu preċiż tal-ishma 
tal-uċuħ tar-raba' differenti.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 sabiex iżżid uċuħ tar-raba’ 
oħra ma’ dawk elenkati fl-Anness Va, u li 
tistabbilixxi r-regoli dwar l-applikazzjoni 
tal-kalkolu preċiż tal-ishma tal-uċuħ tar-
raba' differenti.

Or. fr
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Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bwar permanenti Bwar permanenti u mergħat storiċi

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom iżommu bħala 
bwar permanenti ż-żoni tal-impriżi 
tagħhom iddikjarati hekk fl-applikazzjoni 
magħmula skont l-Artikolu 74(1) tar-
Regolament (UE) Nru XXX (HZ) għas-
sena ta’ talba 2014, minn issa ’l quddiem 
imsejħin ‘żoni ta’ referenza ta’ bwar 
permanenti’.

1. Il-bdiewa għandhom iżommu bħala 
bwar permanenti u mergħat storiċi ż-żoni 
tal-impriżi tagħhom iddikjarati hekk fl-
applikazzjoni magħmula skont l-
Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) 
Nru XXX (HZ) għas-sena ta’ talba 2014, 
minn issa ’l quddiem imsejħin ‘żoni ta’ 
referenza ta’ bwar permanenti u mergħat 
storiċi’.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni ta’ referenza ta’ bwar permanenti 
għandhom jiżdiedu f'każijiet fejn il-bidwi 
għandu obbligu li jerġa' jbiddel iż-żoni lura 
għal bwar permanenti fl-2014 u/jew fl-
2015 kif imsemmi fl-Artikolu 93 tar-
Regolament (UE) Nru […] [HZR].

Iż-żoni ta’ referenza ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi għandhom jiżdiedu 
f'każijiet fejn il-bidwi għandu obbligu li 
jerġa' jbiddel iż-żoni lura għal bwar 
permanenti u mergħat storiċi fl-2014 u/jew 
fl-2015 kif imsemmi fl-Artikolu 93 tar-
Regolament (UE) Nru […] [HZR].
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Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bdiewa għandhom ikunu jistgħu 
jbiddlu lura sa massimu ta’ 5 % taż-żoni ta’ 
referenza tagħhom ta’ bwar permanenti. 
Dak il-limitu ma għandux japplika f’każ ta’ 
force majeure jew f’ċirkustanzi 
eċċezzjonali.

2. Il-bdiewa għandhom ikunu jistgħu 
jbiddlu lura sa massimu ta’ 5 % taż-żoni ta’ 
referenza tagħhom ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi. Dak il-limitu ma għandux 
japplika f’każ ta’ force majeure jew 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 li 
jistabbilixxi regoli dwar iż-żieda taż-żoni 
ta’ referenza ta’ bwar permanenti kif 
stipulat fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, it-tiġdid ta’ bwar permanenti, 
il-bidla mill-ġdid ta’ żoni agrikoli fi bwar 
permanenti f’każ li t-tnaqqis awtorizzat 
imsemmi fil-paragrafu 2 jinqabeż, kif ukoll 
għall-modifika taż-żoni ta’ referenza ta’ 
bwar permanenti f’każ ta’ trasferiment tal-
art.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 li 
jistabbilixxi regoli dwar iż-żieda taż-żoni 
ta’ referenza ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi kif stipulat fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, it-tiġdid ta’ 
bwar permanenti u mergħat storiċi, il-bidla 
mill-ġdid ta’ żoni agrikoli fi bwar 
permanenti u mergħat storiċi f’każ li t-
tnaqqis awtorizzat imsemmi fil-paragrafu 2 
jinqabeż, kif ukoll għall-modifika taż-żoni 
ta’ referenza ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi f’każ ta’ trasferiment tal-
art.

Or. en
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Għelejjel permanenti

1. Il-bdiewa b’uċuħ permanenti bħas-
siġar taż-żebbuġ, id-dwieli jew is-siġar tal-
frott għandhom japplikaw prattiki 
agronomiċi speċifiċi li bihom l-art tiġi 
disturbata minimament u fejn il-wiċċ tal-
ħamrija jinkesa bl-aħdar. 
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b’konformità 
mal-Artikolu 55 li jiddefinixxu 
ulterjorment il-prattiki agronomiċi 
speċifiċi kif stipulat fil-paragrafu 1, kif 
ukoll ir-regoli li jikkonċernaw l-
applikazzjoni tal-prattiki agronomiċi 
speċifiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-uċuħ permanenti assoċjati ma’ prattiki agronomiċi adegwati jista’ jkollhom sehem 
relevanti għall-ambjent, partikolarment permezz tal-ħarsien tal-ħamrija. Dan huwa l-każ tas-
siġar taż-żebbuġ, id-dwieli jew is-siġar tal-frott li jiddisturbaw inqas u l-wiċċ tal-ħamrija 
jinkesa bl-aħdar. 

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 

1. Fejn iż-żona agrikola eliġibbli tkopri 
aktar minn 20 ettaru, il-bdiewa għandhom 
jiżguraw li tal-anqas 7 % tal-ettari eleġibbli 
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bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii). 

tagħhom kif definiti fl-Artikolu 25(2), 
esklużi żoni ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi u uċuħ permanenti kif 
definiti fl-artikolu 31a(1), huma erjas 
b’fokus ekoloġiku bħala art li titħalla 
mistrieħa, terrazzi, iż-żamma ta’ 
karatteristiċi ta’ pajsaġġ bħal hedges jew 
ċnut tal-ġebel, strixex ta’ lqugħ, art 
miżrugħa bi pjanti li jiffissaw in-
nitorġenu u żoni afforestati kif imsemmi 
fl-Artikolu 25(2)(b)(ii). 

Or. en

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
il-perċentwali minimu fil-paragrafu 1 
jitnaqqas għal 5% f’każijiet ta’ impriżi 
konġunti ta’ gruppi ta’ bdiewa li jużaw 
erjas ta’ fokus ekoloġiku adjaċenti b’mod 
kontinwu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni bejn il-bdiewa biex jistabbilixxu kurituri tal-bijodiversità għandha tiġi 
inkoraġġita.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
biex tiddefinixxi aktar it-tipi ta' erjas 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 bl-
istabbiliment ta’ kriterji ulterjuri għat-



PE474.052v01-00 54/72 PR\881154MT.doc

MT

b’fokus ekoloġiku msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u biex iżżid u 
tiddefinixxi tipi oħrajn ta' erjas b’fokus 
ekoloġiku li jistgħu jitqiesu biex jiġi 
rispettat il-perċentwali msemmi f'dak il-
paragrafu. 

tipui ta’ erjas imsemmija fil-paragrafu 1 u 
l-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu biex 
jikkwalifikaw bħala erjas b’fokus 
ekoloġiku u filwaqt li żżid tipi oħrajn ta' 
erjas ma’ dawk imsemmija fil-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu li jistgħu jitqiesu biex 
jiġi rispettat il-perċentwali msemmi f'dak 
il-paragrafu. 

Or. en

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikollhom inqas minn 40 sena fl-età fil-
mument meta jissottomettu l-applikazzjoni 
msemmija fil-punt (a).

(b) ikollhom inqas minn 40 sena fl-età fil-
mument meta jissottomettu l-applikazzjoni 
msemmija fil-punt (a), u

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) persuni li jissodisfaw, jekk meħtieġ, 
ċerti kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji determinati mill-Istati 
Membri

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Dan biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jistipulaw, kif xieraq, kriterji addizzjonali ta’ 
eliġibilità, partikolarment fir-rigward ta’ taħriġ fil-ħiliet, sabiex jiġi żgurat kemm jista’ jkun li 
l-bdiewa żgħażagħ li jibbenefikaw minn dan il-pagament speċifiku jkunu ekonomikament 
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vijabbli.

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw l-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri għandhom jirrispettaw il-
limiti massimi li ġejjin fl-għadd ta' 
drittijiet għall-pagament attivati li 
għandhom jitqiesu:

Meta japplikaw l-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri għandhom jiffissaw limitu li 
jista’ jkun sa massimu ta’ 50 ettaru.

Or. fr

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) massimu ta’ 25 ettaru fl-Istati Membri 
fejn id-daqs medju tal-impriżi agrikoli kif 
stipulat fl-Anness VI huwa inqas minn, 
jew daqs, 25 ettaru;

imħassar

Or. fr

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) massimu li ma għandux ikun inqas 
minn 25 ettaru u mhux iktar mid-daqs 
medju, fl-Istati Membri fejn id-daqs 
medju tal-impriżi agrikoli kif stipulat fl-

imħassar
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Anness VI huwa akbar minn 25 ettaru.

Or. fr

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jgħollu l-limiti massimi nazzjonali fl-
ewwel subparagrafu sabiex jagħtu 
prijorità lill-benefiċjarji magħżula fil-
livell nazzjonali, fuq il-bażi ta’ kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji. Din id-
deċiżjoni għandha tiġi notifikata lill-
Kummissjoni sal-1 ta' Awwissu 2013.

Or. en

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-1 ta’ Awwissu 2016, l-Istati Membri 
jistgħu jeżaminaw mill-ġdid l-istima tal-
perċentwali tagħhom b’effett mill-
1 ta’ Jannar 2017. Huma għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-
perċentwali rivedut sal-
1 ta’ Awwissu 2016.

Sal-1 ta’ Awwissu 2015 u l-1 ta’ Awwissu 
2017, l-Istati Membri jistgħu jeżaminaw 
mill-ġdid l-istima tal-perċentwali tagħhom  
b’effett mis-sena sussegwenti. Huma 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar il-perċentwali rivedut sal-1 ta' 
Awwissu tas-sena ta' qabel ma' japplika l-
preċentwali rivedut.

Or. en
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Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata lis-
setturi u l-produzzjonijiet li ġejjin ta’: 
ċereali, żrieragħ taż-żjut, uċuħ tar-raba’ li 
fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, 
ross, ġewż, patata b’karboidrati, ħalib u 
prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u 
vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, 
foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u 
ċikwejra, frott u ħxejjex u msajġar 
b’rotazzjoni qasira.

L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata lis-
setturi u l-produzzjonijiet li ġejjin ta’: 
ċereali, żrieragħ taż-żjut, uċuħ tar-raba’ li 
fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, legumi 
tal-foraġġ, sojja, kittien, qanneb, ross, 
ġewż, patata b’karboidrati, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-
żebbuġa, dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, 
pitravi, kannamiela u ċikwejra, frott u 
ħxejjex u msajġar b’rotazzjoni qasira.

Or. fr

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
lil setturi jew lil reġjuni ta’ Stat Membru 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jgħaddu minn ċerti 
diffikultajiet u jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi u/jew 
soċjali u/jew ambjentali.

2. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
lil setturi jew lil reġjuni ta’ Stat Membru 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi:

- jgħaddu minn ċerti diffikultajiet u jkunu 
partikolarment importanti għal raġunijiet 
ekonomiċi u/jew soċjali; jew

- huma partikolarment importanti 
f’termini ta’ protezzjoni jew titjib tal-
ambjent, il-protezzjoni tal-klima u/jew il-
bijodiversità.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm lok għal setturi ta’ appoġġ jew tipi ta’ produzzjoni li joffru vantaġġi 
ambjentali, relatati mal-klima jew il-bijodiversità irrispettivament mill-fatt jekk humiex qed 
jesperjenzaw diffikultajiet ekonomiċi partikolari.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati membri jistgħu jingħataw 
appoġġ akkoppjat għall-bdiewa bi drittijiet 
speċjali fl-2010 b’konformità mal-Artikoli 
60 u 65 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009 
indipendentement mill-pagament bażiku 
msemmi fit-Titolu III, Kapitolu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti akkoppjati għandhom ikunu indipendenti mill-pagament bażiku sabiex tiġi 
kkunsidrata l-produzzjoni tal-annimali f’azjendi agrikoli mingħajr art.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 waqt li tistipula miżuri 
tranżitorji li għandhom jiġu applikati għal 
dawn il-bdiewa.

Or. en
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Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
sakemm ikun meħtieġ biex jinħoloq 
inċentiv għaż-żamma ta’ livelli attwali ta’ 
produzzjoni fir-reġjuni kkonċernati.

4. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
sakemm ikun meħtieġ biex jinħoloq 
inċentiv għaż-żamma ta’ livelli attwali ta’ 
impjiegi u/jew ta’ produzzjoni fir-reġjuni 
kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jintuża appoġġ akkoppjat biex jinżammu mhux biss il-livelli tal-
produzzjoni iżda wkoll, fejn xieraq, il-livell ta’ impjiegi.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-ewwel 
subparagrafu, l-appoġġ akkoppjat jista’ 
jingħata sa limitu lil hinn minn dak 
meħtieġ biex jinżammu l-livelli ta’ 
produzzjoni attwali, sakemm l-iskop tal-
appoġġ akkoppjat ikun wieħed ambjentali. 
L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jistabbilixxi tali limitu b’konformità ma’ 
objettivi jew sfidi ambjentali speċifiċi. Il-
limitu stipulat b’dan il-mod għandu jiġi 
nnotifikat lill-Kummissjoni b’konformità 
mal-Artikolu 40 u għandu jiġi approvat 
b’konformità mal-Artikolu 41.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli, fil-każ ta’ setturi u tipi ta’ agrikoltura li joffru vantaġġi ambjentali, li 
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l-produzzjoni tiġi appoġġjata sa punt lil hinn minn dak meħtieġ sempliċement biex jinżammu 
l-volumi attwali. 

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sal-1 ta’ Awwissu 2016, l-Istati Membri 
jistgħu jeżaminaw mill-ġdid id-deċiżjoni 
tagħhom skont il-paragrafi 1, 2 u 3 u 
jiddeċiedu, b’effett mill-2017:

4. L-Istati Membri jistgħu, sal-
1 ta’ Awwissu ta’ kull sena, jirrevedu d-
deċiżjoni tagħhom skont il-paragrafi 1, 2 
u 3 u jiddeċiedu, b’effett mis-sena 
sussegwenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flessibilità akbar għall-Istati Membri fil-ġestjoni tal-appoġġ akkoppjat.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jimmodifikaw il-kundizzjonijiet 
għall-għoti ta’ appoġġ akkoppjat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan jintroduċi l-possibilità ta’ bidla fl-arranġamenti mingħajr ma jinbidel il-baġit allokat 
għall-appoġġ akkoppjat.
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Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-ammont tal-pagament annwali għall-
iskema għall-bdiewa żgħar f’wieħed mil-
livelli li ġejjin, suġġett għall-paragrafi 2 u 
3:

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-
ammont tal-pagament annwali għall-
iskema għall-bdiewa żgħar f’wieħed mil-
livelli li ġejjin, suġġett għall-paragrafi 2 u 
3:

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ammont li ma jkunx aktar minn 15 %
tal-pagament medju nazzjonali għal kull 
benefiċjarju;

(a) ammont li ma jkunx aktar minn 25 %
tal-pagament medju nazzjonali għal kull 
benefiċjarju;

Or. en

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ammont li jkun jikkorrispondi mal-
pagament medju nazzjonali għal kull ettaru 
mmultiplikat b’figura li tikkorrispondi 
għall-għadd ta’ ettari b’massimu ta’ tliet 
ettari.

(b) ammont li jkun jikkorrispondi mal-
pagament medju nazzjonali għal kull ettaru 
mmultiplikat b’figura li tikkorrispondi 
għall-għadd ta’ ettari b’massimu ta’ ħames 
ettari.

Or. en
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Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ma 
għandux ikun inqas minn EUR 500 u mhux 
aktar minn EUR 1 000. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 51(1), fejn l-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
tirriżulta f’ammont anqas minn EUR 500 
jew ogħla minn EUR 1 000, l-ammont 
għandu jiżdied jew jitnaqqas għall-eqreb 
numru sħiħ, rispettivament, għall-ammont 
minimu jew massimu.

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ma 
għandux ikun inqas minn EUR 500 u mhux 
aktar minn EUR 1,500. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 51(1), fejn l-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
tirriżulta f’ammont anqas minn EUR 500 
jew ogħla minn EUR 1,500, l-ammont 
għandu jiżdied jew jitnaqqas għall-eqreb 
numru sħiħ, rispettivament, għall-ammont 
minimu jew massimu.

Or. en

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jagħmlu użu mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1) jistgħu 
japplikaw limiti massimi ta’ tnaqqis 
differenti fil-livell reġjonali.

Or. fr

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-ammont totali tal-pagamenti 
dovuti skont l-iskema għall-bdiewa żgħar 
jaqbeż l-10 % tal-limitu massimu 

2. Jekk l-ammont totali tal-pagamenti 
dovuti skont l-iskema għall-bdiewa żgħar 
jaqbeż il-15% tal-limitu massimu 
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nazzjonali stabbilit fl-Anness II, l-Istati 
Membri għandhom japplikaw tnaqqis 
lineari fuq l-ammonti li għandhom jitħallsu 
skont dan it-Titolu sabiex jiġi rispettat dak 
il-perċentwali.

nazzjonali stabbilit fl-Anness II, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu japplika
tnaqqis lineari fuq l-ammonti li għandhom 
jitħallsu skont dan it-Titolu sabiex jiġi 
rispettat dak il-perċentwali.

Or. fr

Emenda 107

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni

(F’eluf ta’ EUR)
Sena kalendarja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 u s-sena ta’ wara
Il-Belġju 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
Il-Bulgarija 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Ir-Repubblika 
Ċeka 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Id-Danimarka 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Il-Ġermanja 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
L-Estonja 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
L-Irlanda 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Il-Greċja 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Spanja 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Franza 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
L-Italja 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
Ċipru 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Il-Latvja 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Il-Litwanja 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Il-Lussemburgu 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
L-Ungerija 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Il-Pajjiżi l-Baxxi 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
L-Awstrija 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Il-Polonja 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Il-Portugall 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Ir-Rumanija 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Is-Slovenja 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Is-Slovakkja 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Il-Finlandja 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
L-Isvezja 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Ir-Renju Unit 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774
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Emenda

2014 2015 2016 2017 2018 2019 u s-snin sussegwenti

Il-Belġju 554.701 548.646 542.261 535.640 535.640 535.640

Il-Bulgarija 657.571 735.055 805.495 814.887 814.887 814.887
Ir-Repubblika 
Ċeka 891.307 892.742 893.686 894.054 894.054 894.054

Id-Danimarka 940.086 929.824 919.002 907.781 907.781 907.781

Il-Ġermanja 5.237.224 5.180.053 5.119.764 5.057.253 5.057.253 5.057.253

L-Estonja 113.168 125.179 137.189 149.199 149.199 149.199

L-Irlanda 1.236.214 1.235.165 1.233.425 1.230.939 1.230.939 1.230.939

Il-Greċja 2.098.834 2.075.923 2.051.762 2.026.710 2.026.710 2.026.710

Spanja 4.939.152 4.957.834 4.973.833 4.986.451 4.986.451 4.986.451

Franza 7.655.794 7.572.222 7.484.090 7.392.712 7.392.712 7.392.712

L-Italja 4.024.567 3.980.634 3.934.305 3.886.268 3.886.268 3.886.268

Ċipru 52.155 51.585 50.985 50.362 50.362 50.362

Il-Latvja 176.500 206.565 236.630 266.695 266.695 266.695

Il-Litwanja 402.952 426.070 449.189 472.307 472.307 472.307

Il-Lussemburgu 33.943 33.652 33.341 33.015 33.015 33.015

L-Ungerija 1.295.776 1.297.535 1.298.579 1.298.791 1.298.791 1.298.791

Malta 5.365 5.306 5.244 5.180 5.180 5.180

Il-Pajjiżi l-Baxxi 809.722 800.883 791.561 781.897 781.897 781.897

L-Awstrija 706.071 706.852 707.242 707.183 707.183 707.183

Il-Polonja 3.079.652 3.115.887 3.152.121 3.188.356 3.188.356 3.188.356

Il-Portugall 582.466 598.550 614.635 630.719 630.719 630.719

Ir-Rumanija 1.485.801 1.707.131 1.928.460 2.002.237 2.002.237 2.002.237

Is-Slovenja 140.646 139.110 137.491 135.812 135.812 135.812

Is-Slovakkja 391.608 397.576 403.543 409.511 409.511 409.511

Il-Finlandja 533.451 535.518 537.295 538.706 538.706 538.706

L-Isvezja 709.922 712.820 715.333 717.357 717.357 717.357

Ir-Renju Unit 3.652.541 3.655.113 3.657.684 3.660.255 3.660.255 3.660.255

Or. en
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Emenda 108

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[L-ammonti tal-limiti massimi fl-Anness 
III] 

[Għandhom jiġu aġġustati skont l-
adozzjoni/iċ-ċaħda tal-Artikolu 11 kif 
emendat mill-Parlament]

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ tibdil fl-Artikolu 11, dwar il-limitu massimu, l-Anness ikollu jinbidel.

Emenda 109

Proposta għal regolament
Anness Va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Va
Lista ta' koltivazzjoni kif imsemmi fl-

Artikolu 30
qamħ komuni jew żerriegħa tal-meslin 
jew spelt tar-rebbiegħa 
qamħ komuni jew żerriegħa tal-meslin 
jew spelt tar-rebbiegħa
qamħ durum
segala tar-rebbiegħa
segala tax-xitwa
xgħir tar-rebbiegħa
xgħir tax-xitwa
ħafur tar-rebbiegħa
ħafur tax-xitwa
qamħirrun
ross
sorgu tal-qamħ
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qamħ saraċin (buckwheat) jew millieġ
(millet) jew skalora
manjoka jew ararut jew salep jew 
artiċokks jew patata ħelwa 
lift jew kolza
ġirasol
żerriegħa tas-sojja
karawett
żerriegħa tal-kittien
żerriegħa oħra taż-żejt jew frott żejtni 
ieħor
xnien jew sainfoin jew silla jew lupina jew 
ġulbiena jew lotus tal-għasel jew piżelli 
chickling u birdsfoot 
piżelli jew ċiċri jew fażola jew għads jew 
ħxejjex leguminużi oħra
patata
pitravi taz-zokkor
kannamieli
qamħirrum
hops
kittien
qanneb
tabakk
tadam
basal jew basal abjad (shallot) jew tewm 
jew kurrat jew ħxejjex bħat-tewm 
(alliaceous vegetables) 
kaboċċi jew pastard jew ġdur jew kaboċċi 
imberflin (kale) jew brassica tal-ikel simili
ħass
ċikwejra
karrotti jew nevew jew pitravi tal-insalata 
jew salsafja jew krafes ħoxnin jew 
ravanell u għeruq tal-ikel simili 
ħjar jew ħjar żgħir (gherkins)
ħxejjex leguminużi
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avocados
bettieħ jew pawpaws
żagħfran
sagħtar jew ħabaq jew melissa jew 
nagħniegħ jew origano jew klin jew salvja
ħarrub
qoton

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Anness VI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġi stipulat valur standard għall-Istati Membri kollha fil-qafas tal-Artikolu 36, dan l-
Anness isir superfluwu.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Ewropa hija għaddejja minn ambjent ekonomiku, finanzjarju u ekoloġiku eċċezzjonali li 
jitlob reazzjoni politika fil-livelli kollha. Dan il-punt japplika wkoll għall-agrikoltura u d-dinja 
rurali: Jekk il-politiki komuni inkwistjoni jridu jirreaġixxu għall-isfidi preżenti u futuri, hemm 
bżonn li dawn jitfasslu mill-ġdid. 

Il-bdiewa Ewropej għandu jibqa’ jkollhom il-mezzi biex jiżguraw li ċ-ċittadini jgawdu l-grad 
neċessarju ta’ awtosuffiċenza u b’hekk jakkwistaw biżżejjed oġġetti tal-ikel u komoditajiet ta’ 
kwalità aċċettabbli u bi prezzijiet raġonevoli.

Dan ifisser li hemm il-ħtieġa li l-biedja tiġi rrikonċiljata ma’ produzzjoni sostenibbli u l-
agrikoltura Ewropea għandha tissawwar skont viżjoni għall-ġejjieni, li fiha l-kompetittività 
għandha timxi id f’id mas-sostenibbiltà, u barra minn hekk, mal-idea li s-sostenibbiltà ma 
tiġix ridotta biss għall-aspett ambjentali, iżda jkollha x’taqsam ukoll mal-vijabilità ekonomika 
u soċjali tal-agrikoltura per se fuq tul ta’ żmien.  Għal dan il-għan, it-tranżizzjoni għal 
agrikoltura aktar favorevoli għall-ambjent fl-Ewropa hija sine qua non għall-vijabilità tas-
settur. 

Il-biedja Ewropea trid tibqa’ kompetittiva wkoll mas-sħab kummerċjali prinċipali tal-Ewropa, 
li huma sussidjati sewwa u/jew li huma suġġetti għal regoli ta’ produzzjoni anqas riġidi.

Is-settur agrikolu jista’ u għandu jkollu rwol sinifikanti biex jittraforma l-istrateġija l-ġdida 
“Ewropa 2020” fil-prattika fir-rigward tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil fil-klima, l-innovazzjoni u 
l-ħolqien tal-impjeiegi. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni speċjali liż-żoni agrikoli, 
speċjalment dawk li huma inqas favoriti, bil-ħsieb li jingħataw ħajja ġdida soċjalment u 
ekonomikament fuq bażi ta’ sostenibilità.

Il-politika l-ġdida għall-agrikoltura u d-dinja rurali fl-Ewropa kienet ibbażata fuq approċċ bi 
tliet kunċetti: “leġittimità, ġustizzja u effiċjenza”, jiġifieri, ir-riżorsi għandhom jiġu assenjati 
għal finijiet rikonoxxuti bħala importanti minn dawk li jħallsu t-taxxi u mis-soċjetà,
għandhom jitqassmu b’mod ġust kemm jista’ jkun fost il-bdiewa, ir-reġjuni u l-Istati Membri, 
u jiġu applikati għall-użu l-aktar effettiv f’termini tal-kisba tar-riżultati mixtieqa.

Meta titqies id-diversità kbira tal-agrikoltura Ewropea, li għandha tiġi ppreservata, u l-ħtieġa 
li jinżamm qafas leġiżlattiv komuni li fi ħdanu għandha tiġi implimentata l-politika agrikola u 
l-politika tal-iżvilupp rurali, is-sussidjarjetà għandha tinkorpora l-bilanċ ġust bejn dawn il-
forzi dinamiċi.  Barra minn hekk, u mingħajr ma jiġu ttraskurati l-imperattivi tar-rigorożità fl-
użu ta’ flejjes pubbliċi, is-simplifikazzjoni għandha tiġi riflessa fir-regolamenti kollha bl-
akbar qawwa possibbli.

Is-sena li għaddiet, meta kien qed jittratta r-rapporti Lyon u Dess, il-Parlament, li kien qed 
jaġixxi b’maġġoranza wiesgħa fiż-żewġ każijiet, approva sett ta’ linji gwida tal-politika 
ġenerali li ġew debitament apprezzati.

Issa li l-Kummissjoni ssottomettiet il-proposti leġiżlattivi tagħha, il-PE qed jintalab jiddikjara 
l-opinjoni tiegħu dwar il-miżuri prinċipali u l-għodda tal-politika li għandhom jintużaw biex 
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jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti, f’dan il-każ rigward il-proposta għal regolament li jistabbilixxi 
regoli dwar pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrarja 
komuni, li għandha tikkompleta l-Pilastru II tal-PAK u tingħaqad miegħu b’mod armonizzat. 

“Bidwi attiv”
Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-appoġġ pubbliku għandu jingħata biss lill-entitajiet li l-
attivitajiet agrikoli tagħhom jikkostitwixxu l-parti prinċipali jew maġġuri tal-attivitajiet 
ekonomiċi tagħhom, skont id-definizzjonijiet li għandhom jiġu stipulati fl-Istati Membri 
individwali. Madankollu, qed iressaq lista ta’ entitajiet u attivitajiet li mhux se jitqiesu bhħala 
eliġibbli li jirċievu pagamenti diretti tal-PAK: l-eżempji jinkludu ajruporti, kumpaniji tal-
proprjetà, korsijiet tal-golf, siti tal-kampijiet u kumpaniji tal-minieri.

Limiti massimi u tnaqqis progressiv
Ir-rapporteur jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li tiġi applikata rata ta’ tnaqqis ta’ 20%  
għal segmenti tal-pagamenti bejn €150,000 u €200,000 u rata ta’ 40% għal segmenti bejn 
€200,000 u €250,000. Madankollu, huwa qed jipproponi li r-rata applikabbli għal ammonti ta’
’l fuq minn €250,000 għandhom jiżdiedu minn 70% għal 80%. Barra minn hekk, huwa 
japprova l-limitu massimu ta’ €300,000  

Peress li dan se jgħin biex jinħolqu u jiġu ppreservati l-impjiegi f’żoni rurali, ir-rapporteur 
jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li s-salarji u l-kontribuzzjonijiet soċjali għandhom 
jitnaqqsu mill-ammonti li għalihom għandhom jiġu applikati r-rati ta’ tnaqqis. Il-kooperattivi 
għandhom jiġu esklużi mill-miżura ta’ hawn fuq. Il-formula għall-kejl tal-pagamenti diretti 
għal forom oħra ta’ biedja kollettiva għandha tħalli lok għall-valuri attribwiti għal kull 
membru individwalment, li għalih ir-rata adegwata ta’ tnaqqis imbagħad għandha tiġi 
applikata.

Flessibilità bejn iż-żewġ pilastri
Ir-rapporteur jemmen li l-iskemi ta’ appoġġ ipprovduti taħt iż-żewġ pilastri tal-PAK 
għandhom ikunu marbutin flimkien u jinġiebu f’relazzjoni koerenti. Huwa qed iwessa’ l-
opportunitajiet għal trasferimenti mill-Pilastru I għal Pilastru II, peress li l-volum ta’ riżorsi 
finanzjarji assenjat lil kwalunkwe wieħed mill-pilastri jista’ jvarja sew minn Stat Mmbru għal 
ieħor.

Għaldaqstant, qed jipproponi opzjoni fejn fondi mhux użati taħt il-komponent ta’ titjib 
ambjentali (“greening”) tal-pagamenti diretti jew għall-pagamenti għal żoni affettwati minn 
restrizzjonijiet naturali jistgħu jiġu trasferiti mill-Pilastru I għal Pilastru II mingħajr 
koffinanzjar nazzjonali.
L-Istati Membri f’pożizzjoni finanzjarja inqas favorevoli rigward il-Pilastru II għandhom 
ikunu jistgħu jittrasferixxu sa 20% tal-pakketti nazzjonali tagħhom bl-istess termini.

Il-volum totali tat-trasferimenti, esklużi t-trasferimenti ta’ fondi għat-titjib ambjentali mhux 
użati, ma għandhomx jaqbżu l-20%. 

Skema ta’ pagamenti bażiċi
Biex jagħmel l-arranġamenti ġodda għall-pagamenti diretti iktar faċli li jiġu applikati, ir-
rapporteur qed jipproponi li l-Istati Membri li implimentaw sistema ta’ appoġġ kompletament 
diżakkoppjata għandhom jiġu inklużi awtomatikament fl-iskema l-ġdida. Huwa jemmen ukoll 
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li l-bdiewa għandhom ikunu intitolati għal pagament fl-ewwel sena jekk ikunu attivaw mill-
inqas dritt wieħed fl-2009, l-2010 jew l-2011, u mhux biss fl-aħħar sena msemmija, kif 
propost mill-Kummissjoni. 

Il-komponent tat-titjib ambjentali (“greening”) tal-għajnuna diretta
L-Istati Membri li jfittxu li jsaħħu l-komponent tat-titjib ambjentali tal-għajnuna diretta 
jitħallew jallokaw aktar minn 30% tal-pakketti nazzjonali tagħhom għal dan l-iskop.

Ir-rapporteur qed iżid il-flessibilità ta’ miżuri ta’ “greening” billi jwessa’ l-firxa ta’ għażliet 
eliġibbli u jagħmel is-sistema aktar sempliċi biex tiġi implimentata. Biex jiżguraw il-
flessibilità, il-bdiewa jistgħu b’hekk jiksbu pagamenti ta’ titjib ambjentali b’ekwivalenza, 
permezz ta’ miżuri tal-Pilastru II jew permezz ta' ċertifikazzjoni ekoloġika ta’ azjendi
agrikoli; barra minn hekk, l-aġġustamenti proposti se jġibu aktar simplifikazzjoni sostanzjali. 

- Miżuri ġodda

(a) L-erjas koperti minn miżuri agroambjentali jkunu eliġibbli ipso facto għall-komponent ta’  
titjib ambjentali tal-għajuna diretta;

(b) Iċ-ċertifikazzjoni ambjentali tal-azjendi agrikoli, b’kundizzjonijiet li jiġu determinati mill-
Kummissjoni, se jiġu trattati bħala opzjoni li ġġorr dritt awtomatiku għall-komponent ta’ titjib 
ambjentali tal-għajnuna diretta;

(c) L-uċuħ tar-raba permanenti, pereżempju s-siġar taż-żebbuġ, id-dwieli jew is-siġar tal-frott, 
ikunu eliġibli għal pagament ta’ titjib ambjentali jekk jinvolvu prattiki agronomiċi li jservu 
għall-ħarsien jew għal konservazzjoni tal-ħamrija li tinkesa bl-aħdar, u jokkupaw aktar minn 
80% tal-erja totali eliġibbli f’impriżi ta’ inqas minn 50 ha; erjas b’uċuħ permanenti fejn jiġu 
applikati prattiki agronomiċi ta’ dan it-tip jiġu eżentati mir-regoli dwar l-erjas b’fokus 
ambjentali.

- Simplifikazzjoni tal-miżuri proposti mill-Kummissjoni

(a) Diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’
L-azjendi agrikoli bejn 5 ha u 20 ha għandu jkollhom mill-inqas żewġ uċuħ differenti, li l-
ebda minnhom ma għandha tkopri aktar minn 90% tar-raba’ li jinħarat. Azjendi agrikoli ikbar 
minn 20 ha jkunu meħtieġa, kif inhu l-każ illum, li jkollhom mill-inqas tliet uċuħ tar-raba’ 
differenti, li l-ebda minnhom ma jista’ tkopri 70% tar-raba’ li jinħarat u l-ebda tnejn minnhom 
ma jistgħu flimkien ikopru aktar minn 95%.

Dan l-obbligu ma japplikax għal azjendi agrikoli iżgħar minn 50 ha meta 80% tal-erja 
agrikola eliġibbli tkun koperta minn bwar permanenti, mergħat storiċi jew uċuħ permanenti. 

(b) Bwar permanenti
Il-kunċett ta’ bwar permanenti ġie mwessa’ biex jinkludi mergħat storiċi, li huma ekwivalenti 
sal-punt li huma bl-istess mod permanenti u assoċjati ma’ biedja fuq skala estensiva. 

(c) Erja b’fokus ekoloġiku
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Il-Kummissjoni qed tipproponi li 7% ta’ erja eliġibbli ta’ impriża għandha titwarrab biex jiġu 
stabbiliti erjas b’fokus ekoloġiku.  Ir-rapporteur qed jipproponi li dawn ir-regoli jiġu ristretti 
għal impriżi akbar minn 20 ha. Huwa jipproponi wkoll li meta erja b’fokus ekoloġiku tkun 
tinsab qrib erja simili adjaċenti ma’ azjenda agrikola, il-perċentwali ta’ art eliġibbli li tintuża 
għal dak l-iskop għandha titnaqqas f’kull każ minn 7% għal 5%. Fl-aħħar nett, huwa jemmen 
li art li inżergħet b’uċuħ li jiffissaw in-nitroġenu għandha tiġi kkunsidrata fil-perċentwali 
meħtieġ għal erjas b’fokus ekoloġiku. 

Bdiewa żgħażagħ
Ir-rapporteur qed jipproponi li ż-żieda ta’ 25% fi drittjiet ta’ pagament għal bdiewa żgħażagħ
għandha tkun suġġetta għal limitu ta’ 50 ha fl-Istati Membri kollha.  

Għajnuna akkoppjata
Ir-raporteur qed iżid l-impjiegi mal-kundizzjonijiet ta’ eliġibilità għal għajnuna akkoppjata 
proposti mill-Kummissjoni. 

Filwaqt li jżomm f’moħħu li s-sopravvivenza kontinwa tal-biedja hija importanti b’mod 
kruċjali f’ċerti partijiet tal-Ewropa, ir-rapporteur qed jipproponi li ċerti drittijiet għandhom 
jibqgħu f’posthom.

Barra minn hekk, huwa jemmen li, fir-rigwrad tal-perċentwali ta’ limiti massimi nazzjonali li 
għandhom jintużaw għall-finanzjament tal-għajnuna akkoppjata, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jiddeċiedu sal-1 ta’ Awwissu ta’ kull sena, mhux biss fl-2013 u l-2016 kif qed 
tipproponi l-Kummissjoni.

“Skema għall-bdiewa żgħar”
Peress li l-pożizzjoni rigward il-bdiewa żgħar tvarja sew minn Stat Membru għal ieħor, ir-
rapporteur qed jipproponi li din l-iskema tkun waħda volontarja. Madankollu, huwa 
jipproponi li l-paġament annwali taħt l-iskema ma għandux ikun aktar minn 25% fuq il-medja 
nazzjonali, minflok il-15% propost mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, huwa jemmen li l-
ammont li jikkorrespondi għall-pagament medju nazzjonali għal kull ettaru għandu jiġi 
mmoltiplikat b’5 u mhux bi 3 u li l-ammont massimu għal kull bidwi ma għandux ikun ogħla 
minn €1,500, kuntrarju għall-€1,000 proposti mill-Kummissjoni.

Limiti massimi nazzjonali 
L-istruttura l-ġdida proposta mill-Kummissjoni għall-PAK għandha l-intenzjoni li ġġib 
konverġenza f’terminu ta’ żmien qasir u żmien twil f’livelli ta’ appoġġ fost il-bdiewa, ir-
reġjuni u l-Istati Membri. Il-proposta tal-Kummissjoni, madankollu, tmur aktar ’il bogħod fir-
rigward tal-konverġenza tal-appoġġ fi ħdan Stat Membru milli fejn hija kkonċernata 
konverġenza fost l-Istati Membri. Fir-rigward tal-ewwel każ, il-Kummissjoni qiegħda ssejjaħ
anki sabiex il-pagamenti kollha fi ħdan pajjżi jew reġjun wieħed jiġu magħmula ugwali sal-
2019: fi kliem ieħor, il-varjazzjoni għandha tkun 0%. Mill-banda l-oħra, l-allokazzjoni 
proposta tagħha ta’ pakketti finanzjarji għal kull Stat Membru tvarja minn 57% ’l fuq mill-
medja tal-UE 27 għal 47% ’l isfel mill-medja (bl-esklużjoni ta’ Malta). Il-varjazzjoni totali 
b’hekk taqbeż 100%.

Biex tinkiseb konsistenza akbar bejn iż-żewġ rati, ir-rapporteur qed isejjaħ għal arranġament 



PE474.052v01-00 72/72 PR\881154MT.doc

MT

volontarju uniku biex il-proċess ta’ konverġenza interna jitrattab u biex l-ieħor jgħaġġel iktar 
il-konverġenza fost l-Istati Membri – anki jekk minimament .  

Ir-rapporteur, b’mod korrispondenti, qed jipproponi li l-punt ta’ konverġenza għal-livell 
medju ta’ appoġġ għal kull Stat Membru, f’euros kull ettaru, għandu jkun il-medja nnifisha u 
mhux 90% tal-medja, kif propost mill-Kummissjoni. Għalhekk, huwa jsostni li l-Istati 
Membri 70% taħt il-medja tal-UE għandhom jirkupraw 30% tad-differenza; dawk li 
jammontaw b’kollox bejn 70% u 80% tal-medja għandhom jirkupraw 25% tad-differenza; u 
dawk bejn 80% u l-livell medju għandhom jirkupraw 10% tad-differenza. L-ebda Stat 
membru, taħt ebda ċirkostanza, mhu se jkun 65% taħt il-medja tal-UE. Il-kontribuzzjonijiet 
meħtieġa għal dan il-proċess għandhom jiġu pprovduti, f’proporzjonijiet xierqa, mill-Istati 
Membri ’l fuq mill-medja tal-UE 27; u jkun hemm garanzija li l-mekkaniżmu, jekk jiġi 
implimentat, ma jniżżel l-ebda minnhom taħt il-medja.

Konverġenza tal-pagamenti fi ħdan Stat Membru jew reġjun
F’uħud mill-Istati Membri jew ir-reġjuni tnaqqis drastiku fl-appoġġ fi spazju ta’ żmien qasir 
jista’ jipperikola l-vijabilità ta’ bosta azjendi agrikoli, b’konsegwenzi ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali serji. Biex itaffu dan l-impatt dannuż potenzjali, l-Istati Membri se jitħallew 
iżommu l-konverġenza tal-pagamenti fi ħdan firxa ta’ 20% ta’ varjazzjoni, meta mqabbel mal-
medja, u jillimitaw tnaqqis individwali f’pagamenti bażiċi għal massimu ta’ 30% fil-perjodu 
mill-2014 sal-2019. 

Dan ir-rapport ġie bbażat fuq ammont finanzjarju aggregat għall-PAK propost mill-
Kummissjoni fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Multiannwali. Jekk isiru tibdiliet fundamentali fil-
proposta, is-sostanza tar-rapport tkun trid tiġi riveduta.


