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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 dwar il-
finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0628),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0341/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta’ April 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri tat-8 ta' Marzu 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 Reġjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-Kontroll 
Baġitarju, tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

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

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

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

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
3 Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 
koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 
Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 
għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni b’intervent pubbliku u l-
valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 
mal-intervent pubbliku, ir-riduzzjonijiet u 
s-sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati 
Membri, tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul 
skont il-Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-
penali applikati lil benefiċjarji fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet 
tal-eliġibbiltà, fir-rigward tar-regoli dwar 
it-titoli, il-funzjonament tas-sistema tal-
amminstrazzjoni u l-kontroll integrati, tal-
miżuri esklużi mill-iskrutinju ta’ 
tranżazzjonijiet, il-penali applikati skont il-
kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-żamma 
tal-mergħat, ir-regoli dwar l-avveniment 
operattiv u r-rata tal-kambju li għandha 
tintuża mill-Istati Membri li ma jużawx l-
ewro u fir-rigward tal-kontenut tal-qafas 
komuni ta’ evalwazzjoni tal-miżuri adottati 
skont il-PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 
xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 
ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni
fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 
tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 
koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 
Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 
għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni b’intervent pubbliku u l-
valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 
mal-intervent pubbliku, it-tnaqqis u s-
sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati Membri, 
tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul skont il-
Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-penalitajiet 
amministrattivi applikati lil benefiċjarji fil-
każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà, fir-rigward 
tar-regoli dwar it-titoli, il-funzjonament 
tas-sistema tal-amminstrazzjoni u l-kontroll 
integrati, tal-miżuri esklużi mill-iskrutinju 
ta’ tranżazzjonijiet, il-penalitajiet applikati 
skont il-kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-
żamma tal-bwar u tal-mergħat permanenti, 
ir-regoli dwar l-avveniment operattiv u r-
rata tal-kambju li għandha tintuża mill-
Istati Membri li ma jużawx l-ewro u fir-
rigward tal-kontenut tal-qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni tal-miżuri adottati skont il-
PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tħejji 
u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

(Dawn iż-żewġ emendi, li jissostitwixxu 
'penalità' b''penalità amministrattiva' u 
'mergħa permanenti' bi 'bwar u mergħat 
permanenti' japplikaw fit-test kollu; l-
adozzjoni tagħhom se teħtieġ bidliet 
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korrispondenti fil-test kollu.)

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-Regolament, meta jkun 
xieraq,  għandu jipprevedieżenzjonijiet fil-
każi ta' force majeure u f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali. B'rabta mar-regolamenti 
agrikoli, il-kunċett ta' force majeure 
għandu jiġi interpretat fid-dawl tal-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Barra r-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 2988/95, għandhom jiġu stipulati 
dispożizzjonijiet iktar dettaljati f'dan ir-
Regolament li jittrattaw l-irregolaritajiet 
fil-qasam tal-politika agrikola komuni. 
Benefiċjarju li jirċievi l-għajnuna 
mingħajr ma jikkonforma mal-kriterji tal-
eliġibbiltà jew mal-impenji għall-għoti ta' 
din l-għajnuna għandu jitqies li kiseb 
vantaġġ li ma kellux jikseb. Tali vantaġġi 
għandhom jitneħħew skont l-Artikolu 4 
tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 2988/95. Sabiex ikun inqas possibbli 
għall-benefiċjari li ma jikkonformawx, 
għandhom japplikaw il-penalitajiet 
amministrattivi skont it-tifsira tal-
Artikolu 5 tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 fil-forma ta' tnaqqis jew 
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esklużjoni mill-għajnuna, b'mod 
partikolari f'sitwazzjonijiet meta jkun 
hemm irregolaritajiet intenzjonati jew 
dawk ikkawżati minn negliġenza. Dawn 
il-penalitajiet amministrattivi jistgħu 
jeffettwaw l-għajnuna li għaliha jkunu 
ġew sodisfatti l-kundizzjonijiet ta' 
eliġibbiltà jew l-impenji. Madankollu, hu 
importanti li, fil-każ tal-irregolaritajiet 
relatati mat-Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru xxx/xxx 
(Pagamenti Diretti), is-somma tat-
tneħħija u t-tnaqqis kollha tal-għajnuna 
m'għandhiex taqbeż il-pagament imsemmi 
f'dak il-Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta bejn ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 u l-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament għandha tiġi spjegata.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Jeħtieġ li rekwiżiti statutorji ta’ 
mmaniġġjar jiġu implimentati b’mod sħiħ
mill-Istati Membri biex isiru funzjonali 
f’livell ta’ farm u jiżguraw it-trattament 
ugwali neċessarju bejn il-bdiewa. 

(53) Jeħtieġ li rekwiżiti statutorji ta’ 
mmaniġġjar jiġu implimentati b’mod sħiħ
mill-Istati Membri biex isiru funzjonali 
f’livell ta’ farm u jiżguraw it-trattament 
ugwali neċessarju bejn il-bdiewa. Il-
Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida 
dwar l-interpretazzjoni tar-regoli dwar l-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
annimali għal skopijiet ta' 
kundizzjonalità, li għandhom, meta jkun 
xieraq, jipprevedu l-flessibilità fil-livell 
tal-farms sabiex jintlaħaq il-bilanċ
neċessarju bejn il-salvagwardja tal-ispirtu 
tal-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
penalitajiet amministrattivi proporzjonati 
bil-każ biss ta' nuqqas ta' konformità 
attribwibbli direttament u bla dubju lill-
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benefiċjarji, b'mod partikolari fir-rigward 
ta' falliment repetut tat-tekonoloġija li 
tkun qed tintuża. 

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se 
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentawhom bis-sħiħ, 
b'mod partikolari, billi jimponu obbligi 
ċari għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

imħassar

Or. it

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet se jkunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 

imħassar



PE483.834v01-00 10/60 PR\894822MT.doc

MT

implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari, billi jimponu obbligi ċari 
għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikati b'mod progressiv skont skeda 
taż-żmien u, b'mod partikolari, il-prinċipji 
ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, li se jiġu applikati sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014.

Or. it

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-definizzjonijiet ta’ "bidwi", "attività 
agrikola", "żona agrikola", "impriża" 
stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament 
(UE) xxx/xxx[DP] għandhom japplikaw 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ħlief 
kif ipprovdut mod ieħor f'dan ir-
Regolament.

1. Id-definizzjonijiet ta’ "bidwi", "attività 
agrikola" u "żona agrikola" stabbiliti fl-
Artikolu 4 tar-Regolament 
(UE) xxx/xxx[DP] għandhom japplikaw 
għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. it

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief għall-finijiet tat-Titolu VI, kif 
previst fl-Artikolu 91(3), id-definizzjonijiet 
ta’ "impriża"stabbilita fl-Artikolu 4 tar-
Regolament (UE) xxx/xxx[DP] għandha 
tapplika għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament,  
"leġiżlazzjoni agrikola settorjali" tfisser 
kwalunkwe att applikabbli adottat fuq il-
bażi tal-Artikolu 43 tat-Trattat fil-qafas 
tal-politika agrikola komuni kif ukoll, 
meta applikabbli, kwalunkwe att delegat 
jew ta' implimentazzjoni adottat fuq il-
bażi ta' dawk l-atti.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Force majeure u ċirkostanzi eċċezzjonali 
kif użati f’dan ir-Regolament b’rabta mar-
Regolament (UE) xxx/xxx[DP], ir-
Regolament (UE) xxx/xxx[sCMO] u mar-
Regolament (UE) xxx/xxx[RD] jistgħu 
b’mod partikolari jkunu rikonoxxuti 
f’każijiet bħal:

Force majeure u ċirkostanzi eċċezzjonali, 
pereżempju, kif użati f’dan ir-Regolament 
b’rabta mar-Regolament 
(UE) xxx/xxx[DP], ir-Regolament (UE) 
xxx/xxx[sCMO] u mar-Regolament 
(UE) xxx/xxx[RD] jistgħu b’mod 
partikolari jkunu rikonoxxuti f’każijiet 
bħal, inter alia:

Or. it
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea ) marda tal-pjanti li tolqot l-għelejjel 
kollha tal-benefiċjarju jew parti 
minnhom. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għalkemm qed tiġi proposta lista miftuħa, li għandha tiġi valutata fuq il-bażi ta' każ b'każ, ma 
ssir ebda referenza għall-mard tal-pjanti, minkejja l-fatt li jirrikorri spiss fil-farms.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FAEG u l-FAEŻR jistgħu, kull wieħed 
minnhom rispettivament, jiffinanzjaw 
b’mod dirett, b’inizjattiva tal-Kummissjoni 
u/jew f’isimha, l-għajnuna ta’ tħejjija, 
monitoraġġ, amministrazzjoni u teknika, 
kif ukoll il-miżuri ta’ evalwazzjoni, 
awditjar u spezzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-politika agrikola 
komuni.

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija).

Or. it

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
ikunu dipartimenti jew korpi apposta tal-

1. L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
ikunu dipartimenti jew korpi apposta tal-
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Istati Membri responsabbli mill-
immaniġġjar u l-kontroll ta’ nfiq imsemmi
fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 5.

Istati Membri responsabbli mill-
immaniġġjar u l-kontroll ta’ nfiq kollu 
msemmi kemm fl-Artikolu 4(1) kif ukoll
fl-Artikolu 5.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-aġenziji akkreditati tal-pagamenti għandhom ikunu responsabbli mill-immaniġġjar taż-
żewġ pilastri. L-arranġamenti kurrenti tal-immaniġġjar ma rnexxilhomx jagħmlu l-
iżborżament tal-għajnuna iktar effiċjenti.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ta’ 
mmaniġġjar dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, kif ukoll dwar il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet bażiċi u u r-
rispett għall-prinċipju tal-immaniġġjar 
finanzjarju sod;

(b) dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ta’ 
mmaniġġjar dwar il-kompletezza, l-
eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-
funzjonament sewwa tas-sistemi interni ta’ 
kontroll, ibbażat fuq kriterji ta' 
prestazzjoni li jistgħu jitkejlu, kif ukoll 
dwar il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet bażiċi u u r-rispett għall-
prinċipju tal-immaniġġjar finanzjarju sod;

Or. it

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – frażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ikunu akkreditati aktar minn 
aġenzija tal-pagamenti waħda, l-Istat 
Membru għandu jaħtar korp, minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ "korp ta’ 
koordinazzjoni", li lilu jassenja l-kompiti li 
ġejjin:

Meta, minħabba s-sistema kostituzzjonali 
ta' Stat Membru, ikunu akkreditati aktar 
minn aġenzija tal-pagamenti waħda, l-Istat 
Membru għandu jaħtar korp, minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ "korp ta’ 
koordinazzjoni", li lilu jassenja l-kompiti li 
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ġejjin:

Or. it

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti 
fir-rigward ta’ intervent pubbliku, kif 
ukoll il-kontenut tal-immaniġġjar u r-
responsabbiltajiet ta’ kontroll tagħhom; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti u l-kontenut tar-responsabilitajiet tagħhom għandhom 
jiġu stipulati permezz ta' atti delegati, mhux atti implimentattivi. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti fir-
rigward ta’ intervent pubbliku, kif ukoll 
dwar il-kontenut tal-immaniġġjar u r-
responsabbiltajiet ta’ kontroll tagħhom.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligi tal-aġenziji tal-pagamenti u l-kontenut tar-responsabilitajiet tagħhom għandhom 
jiġu stipulati permezz ta' atti delegati, mhux atti implimentattivi.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ verifika pubbliku jew privat, 
magħżul permezz ta' proċedura ta' sejħa 
pubblika għall-offerti mill-Istat Membru li
għandu jagħti opinjoni, imħejjija bi qbil 
ma' standards tal-awditjar aċċettati 
internazzjonalment, dwar il-kompletezza, 
l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet annwali 
tal-aġenzija tal-pagamenti, il-funzjonament 
xieraq tas-sistemi ta’ kontroll applikati kif 
ukoll il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. L-opinjoni 
għandha tiddikjara, fost l-oħrajn, jekk l-
eżami jitfax dubju fuq d-dikjarazzjonijiet 
magħmula fid-dikjarazzjoni tal-
maniġment dwar il-garanzija msemmija 
fl-Artikolu 7(3)(b). 

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 li jistabbilixxi regoli dettaljati 
dwar l-istatus tal-korpi ta’ ċertifikazzjoni, 
il-kompiti speċifiċi, inklużi l-kontrolli, li 
huma jkollhom jesegwixxu, kif ukoll iċ-
ċertifikati u r-rapporti, flimkien mad-
dokumenti li jkun hemm magħhom, li 
għandhom isiru minn dawk il-korpi..
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Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet
tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi konsultattivi jistgħu wkoll jingħataw minn korpi privati li jwettqu attivitajiet 
relatati mall-provvista ta-għajnuna tal-PAK flimkien mal-awtoritajiet pubbliċi fuq il-bażi ta' 
sussidjarjetà orrizzontali.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt għandu jkun fuq għażla u għalhekk tneħħa mill-paragrafu 3.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet 
ekonomiċi tal-bdiewa b'konformità mal-
miżuri kollha previsti fil-programmi ta' 
żvilupp rurali, inklużi l-modernizzazzjoni 
tal-farms, il-bini tal-kompetittività, l-
integrazzjoni settorjali, l-innovazzjoni u l-
orjentament tas-suq;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li s-servizzi konsultattivi tal-farms jitjiebu bil-għan li jissodisfaw l-objettivi tal-PAK, 
b'mod partikolari dawk li jkopru l-azzjoni lokali taħt il-programmi ta' żvilupp rurali. Dan 
għandu jsir b'konformità mal-espansjoni tal-ekonomija bbażata fuq l-għarfien (riċerka –
pariri – taħriġ – suq) u, b'mod partikolari, sabiex il-kamp ta' applikazzjoni tas-servizzi 
konsultattivi jiġi estiż lil hinn mill-enfasi dejqa kurrenti dwar il-kundizzjonalità u l-miżuri 
obbligatorji, sabiex jiġi provdut appoġġ għall-objettivi iktar ambizzjużi u innovattivi tal-PAK.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Dan il-punt għandu jkun fuq għażla u għalhekk tneħħa mill-paragrafu 3.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsulenti tas-sistema konsultattiva għall-
farms ikunu kwalifikati kif xieraq u 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konsulenti tas-sistema konsultattiva għall-
farms ikunu kwalifikati kif xieraq u 
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mħarrġin regolarment. regolarment jattendu taħriġ waqt li jkunu 
fis-servizz.

Or. it

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tipprovdi lill-benefiċjarju, fejn 
ikun xieraq bl-użu ta’ mezzi elettroniċi, bil-
listi adatti ta’ korpi maħturin.

3. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tipprovdi lill-benefiċjarju 
potenzjali, fejn ikun xieraq bl-użu ta’ 
mezzi elettroniċi, bil-listi adatti ta’ korpi 
magħżula. 

Or. it

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiggarantixxi l-funzjonament 
sewwa tas-sistema konsultattiva għall-
farms, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 111 dwar dispożizzjonijiet li 
jkollhom l-għan li jagħmlu dik is-sistema 
operazzjonali b’mod sħiħ. Dawk id-
dispożizzjonijiet jistgħu jkollhom 
x’jaqsmu, fost affarijiet oħra, mal-kriterji 
ta’ aċċessibbiltà għal bdiewa.

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta regoli għall-
implimentazzjoni uniformi tas-sistema 
konsultattiva għall-farms. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-paragrafu huwa estensiv ħafna, u hemm riskju ta' 
konfużjoni mal-atti delegati previsti fl-Artikolu 8(1).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infiq relatat ma’ spejjeż amministrattivi 
u tal-persunal magħmul mill-Istati Membri 
u minn benefiċjarji ta’ għajnuna mill-
FAEG m’għandux jagħmel tajjeb għalihom 
il-Fond.

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 għandu jkollhom l-għan li 

1. Il-miżuri ffinanzjati skont il-punt (c) tal-
Artikolu 6 għandu jkollhom l-għan li 



PR\894822MT.doc 21/60 PE483.834v01-00

MT

jagħtu lill-Kummissjoni l-mezzi biex 
timmaniġġja s-swieq agrikoli tal-Unjoni 
f’kuntest globali, biex jiġi żgurat il-
monitoraġġ agroekonomiku tal-art agrikola 
u tal-kundizzjoni ta’ għelejjel, biex ikunu 
jistgħu jsiru stimi, partikolarment fir-
rigward ta’ rendimenti u produzzjoni 
agrikola, biex l-aċċess għal dawn l-istimi 
jinqasam f’kuntest internazzjonali, bħal 
inizjattivi kkoordinati minn 
organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti 
jew minn aġenziji internazzjonali oħra, 
biex jikkontribwixxu għat-trasparenza ta’ 
swieq dinjin, u biex jiġi żgurat segwitu 
teknoloġiku tas-sistema 
agrometeoroloġika.

jagħtu lill-Kummissjoni l-mezzi biex 
timmaniġġja s-swieq agrikoli tal-Unjoni 
f’kuntest globali, biex jiġi żgurat il-
monitoraġġ agroekonomiku tal-art agrikola 
u tal-kundizzjoni ta’ għelejjel, biex ikunu 
jistgħu jsiru stimi, partikolarment fir-
rigward ta’ rendimenti u produzzjoni 
agrikola, biex l-aċċess għal dawn l-istimi 
jinqasam f’kuntest internazzjonali, bħal 
inizjattivi kkoordinati minn 
organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti 
jew minn aġenziji internazzjonali oħra, 
biex jikkontribwixxu għat-trasparenza ta’ 
swieq dinjin, u biex jiġi żgurat segwitu tas-
sistema agrometeoroloġika.

Or. it

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti leġiżlattivi kollha proposti 
mill-Kummissjoni u adottati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill, mill-
Kunsill jew mill-Kummissjoni u li 
għandhom influwenza fuq il-baġit tal-
FAEG għandhom ikunu konformi mal-
ammont imsemmi fl-Artikolu 16.

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, waqt li jaġixxu fuq proposta 2. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, waqt 
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mill-Kummissjoni ppreżentata mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Marzu tas-sena kalendarja 
li għaliha jkun japplika l-aġġustament 
imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom 
jiddeterminaw l-aġġustament mhux aktar 
tard mit-30 ta’ Ġunju tal-istess sena 
kalendarja.

li jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni 
ppreżentata mhux aktar tard mill-
31 ta’ Marzu tas-sena kalendarja li għaliha 
jkun japplika l-aġġustament imsemmi fil-
paragrafu 1, għandhom jiddeterminaw l-
aġġustament mhux aktar tard mit-
30 ta’ Ġunju tal-istess sena kalendarja.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk sat-30 ta’ Ġunju ta’ kwalunkwe 
sena r-rata ta’ aġġustament ma tkunx 
stabbilita, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilieha permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni u għandha tgħarraf lill-
Kunsill immedjatament. Att ta’ 
implimentazzjoni tali għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 112(2).

3. Jekk sat-30 ta’ Ġunju ta’ kwalunkwe 
sena r-rata ta’ aġġustament ma tkunx 
stabbilita, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilieha permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni u għandha tgħarraf lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew 
immedjatament. Att ta’ implimentazzjoni 
tali għandu jiġi adottat skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 112(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Lisbona.
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sal-1 ta’ Diċembru, fuq proposta mill-
Kummissjoni, abbażi ta’ informazzjoni 
ġdida fil-pussess tiegħu, il-Kunsill jista’ 
jadotta r-rata ta’ aġġustament għal 
pagamenti diretti stabbiliti skont il-
paragrafi 2 jew 3.

4. Jekk issir disponibbli informazzjoni 
materjali wara li tittieħed id-deċiżjoni 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3, fuq il-bażi 
ta' dik l-informazzjoni l-Kummissjoni 
tista', sal-1 ta' Diċembru, permezz tal-atti 
implimentattivi u mingħajr ma tuża l-ebda 
waħda mill-proċeduri msemmija fl-
Artikolu 112(2) u (3), tadatta r-rata ta’ 
aġġustament għal pagamenti diretti 
stabbiliti skont il-paragrafi 2 jew 3.

Or. it

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Qabel ma jiġi applikat dan l-Artikolu, 
għandha l-ewwel titqies il-possibbiltà li l-
ammont awtorizzat mill-awtorità baġitarja 
għar-Riżerva għal kriżijiet fis-settur 
agrikolu msemmija fil-punt 14 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 
kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar 
immaniġġjar finanzjarju sod. 

6. Qabel ma tippreżenta l-proposta 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha tiddetermina jekk ġewx 
issodisfati l-kundizzjonijiet għall-
mobilizzazzjoni tar-Riżerva għal kriżijiet 
fis-settur agrikolu msemmija fil-punt 14 
tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar kooperazzjoni f’materji 
baġitarji u dwar immaniġġjar finanzjarju 
sod, u, jekk ikunu ġew issodisfati, 
għandha tressaq proposta għal dan il-
għan. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda hu li jkun żgurat li d-dixxiplina finanzjarja ma tintużax bħala sostitut 
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għar-riżerva għal kriżijiet meta żviluppi straordinarji fis-suq iwasslu għal infiq mistenni 
miżjud fuq il-miżuri msemmija fl-Artikolu 159 tas-OKS unika. 

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, meta jkun qed isir l-abbozz tal-
baġit għas-sena finanzjarja N, ikun jidher li 
hemm riskju li l-ammont imsemmi fl-
Artikolu 16 għas-sena finanzjarja N ikun 
ser jinqabeż, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lill-Kunsill il-miżuri meħtieġa 
biex tkun żgurata l-konformità ma’ dak l-
ammont.

2. Jekk, meta jkun qed isir l-abbozz tal-
baġit għas-sena finanzjarja N, ikun jidher li 
hemm riskju li l-ammont imsemmi fl-
Artikolu 16 għas-sena finanzjarja N ikun 
ser jinqabeż, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill il-miżuri meħtieġa biex tkun 
żgurata l-konformità ma’ dak l-ammont.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi kwalunkwe ħin, jekk il-Kummissjoni 
tqis li jkun hemm riskju li l-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 16 ikun ser jinqabeż u 
li hija ma tkunx tista’ tieħu miżuri 
adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni bis-
setgħat tagħha, hija għandha tipproponi 
miżuri oħra biex tiżgura l-konformità ma’ 
dak l-ammont. Dawn il-miżuri għandhom 
jiġu adottati mill-Kunsill abbażi tal-
Artikolu 43(3) tat-Trattat jew mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi

3. Fi kwalunkwe ħin, jekk il-Kummissjoni 
tqis li jkun hemm riskju li l-ammont 
imsemmi fl-Artikolu 16 ikun ser jinqabeż u 
li hija ma tkunx tista’ tieħu miżuri 
adegwati biex tirrimedja s-sitwazzjoni bis-
setgħat tagħha, hija għandha tipproponi 
miżuri oħra biex tiżgura l-konformità ma’ 
dak l-ammont. Dawn il-miżuri għandhom 
jiġu adottati mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 43(2) 
tat-Trattat.
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tal-Artikolu 43(2) tat-Trattat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikolu 30(2) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE.

Mingħajr preġudizzju għall-eliġibbiltà tal-
appoġġ skont l-Artikoli 29 u 30 tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx, in-nefqa 
ffinanzjata fl-ambitu tal-FAEŻR mhux se 
tkun soġġetta għall-ebda finanzjament 
ieħor fl-ambitu tal-baġit tal-UE. 

Or. it

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
4% tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta' 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta' 
prefinanzjament Dan għandu jirrappreżenta 
7 % tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta' tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2 % tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
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ikkonċernat.  ikkonċernat.

Or. it

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li, minħabba l-fatt li 
għandhom sistema federali ta' gvern, 
jippreżentaw diversi programmi għall-
iżvilupp rurali, jistgħu jikkumpensaw 
għall-ammonti li ma jintużawx sal-31 ta' 
Diċembru tat-tieni sena wara dik tal-
impenn tal-baġit bi programm għall-
iżvilupp rurali wieħed jew iktar minn 
wieħed kontra l-ammonti minfuqa wara 
dik id-data taħt programmi oħra għall-
iżvilupp rurali.  Jekk ikun għad fadal 
ammonti li għandhom jiġu diżimpenjati 
wara tali kumpens, dawn għandhom 
jitħallsu, fuq bażi proporzjonali, mill-
programmi għall-iżvilupp rurali li 
għalihom ikun ġie rreġistrat li ntnefaq 
ammont inqas minn dak allokat. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni adottata mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 
(A7-0209/2011 tal-25 ta' Mejju 2011) matul il-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta' Lisbona. Dan il-prinċipju huwa essenzjali sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri 
b'sistema federali ta' gvern ma jiġux penalizzati, billi dawn jitħallew japplikaw ir-regola tad-
diżimpenn b'tali mod li jiġu simplifikati l-proċeduri u jiġi ffrankat il-ħin.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 
Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 
kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-
pagamenti interim msemmija fl-
Artikolu 35 li dwarhom l-informazzjoni ta’ 
statistka ma tkunx intbagħtet f’waqtha.

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti skont l-Artikolu 61 u r-riżultati 
tagħhom u l-Istati Membri jaqbżu dak il-
perjodu, il-Kummissjoni, bi qbil mal-
prinċipju ta' proporzjonalità u billi tqis il-
livell tad-dewmien u bi qbil mar-regoli 
dettaljati li adottat fuq il-bażi tal-
Artikolu 48(5), tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jipprovdi informazzjoni koerenti, 
oġġettiva u komprensiva, kemm barra mill-
Unjoni kif ukoll fiha, biex jagħti stampa 
globali ta’ dik il-politika.

Għandu jipprovdi informazzjoni koerenti, 
oġġettiva u komprensiva, kemm barra mill-
Unjoni kif ukoll fiha, biex jagħti stampa 
globali eżatta ta’ dik il-politika.

Or. it
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Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tista' tistipula dettalji 
ulterjuri dwar l-obbligu stipulat fl-
Artikolu 46 kif ukoll il-kundizzjonijiet 
speċifiċi applikabbli għall-informazzjoni li 
għandha tiddaħħal fil-kontijiet miżmuma 
mill-aġenziji ta' pagament. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-
Artikolu 112 (3).

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 111 dwar id-dixxiplina ta' dettalji 
ulterjuri dwar l-obbligu stipulat fl-
Artikolu 46 kif ukoll il-kundizzjonijiet 
speċifiċi applikabbli għall-informazzjoni li 
għandha tiddaħħal fil-kontijiet miżmuma 
mill-aġenziji ta' pagament. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligi stipulati fl-Artikolu 46 għandhom ikunu supplimentati bl-atti delegati. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 111 dwar l-adozzjoni  ta' regoli 
ulterjuri dwar il-pagament mill-Istati 
Membri ta' imgħaxijiet għal nuqqas ta' 
ħlas lill-benefiċjarji kif stipulat fl-
Artikolu 42(2).

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligi stipulati fl-Artikolu 42(2) għandhom ikunu supplimentati bl-atti delegati.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli dwar il-pagament mill-Istati 
Membri ta' imgħaxijiet għal nuqqas ta' 
ħlas lill-benefiċjarji kif stipulat fl-
Artikolu 42(2).

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obbligi stipulati fl-Artikolu 42(2) għandhom ikunu supplimentati bl-atti delegati. Dan il-
punt qed jiċċaqlaq għall-Artikolu 48, paragrafu 6a (ġdid), tal-att delegat.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż 
minn qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post 
lill-Istat Membru konċernat jew lill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu l-kontroll 
ikun ser isir. Agenti mill-Istat Membru 
konċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-
kontrolli.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż 
minn qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post 
lill-Istat Membru konċernat jew lill-Istat 
Membru li tkun ser issir il-verifika fit-
territorju tiegħu u għandha tikkordina l-
verifiki bil-għan li jitnaqqas kwalunkwe 
impatt negattiv fuq l-agenziji tal-
pagamenti. Agenti mill-Istat Membru 
konċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-
verifiki. 

Or. en
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 
relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni.

L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom iżommu dokumenti ta’ prova 
relatati ma’ pagamenti magħmula u 
dokumenti relatati mat-twettiq tal-verifiki 
amministrattivi u fiżiċi meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom 
jagħmlu d-dokumenti u l-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni. Tali 
dokumenti ta' prova jistgħu jinżammu 
f'format elettroniku.

Or. it

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli fir-
rigward ta':

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 111 li jistabbilixxi regoli fir-
rigward ta'.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kundizzjonijiet li bihom għandhom 
jinżammu d-dokumenti ta' prova 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 51, inklużi dwar il-forma u t-tul 
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ta' żmien tagħha.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta’ implimentazzjoni pprovduti fl-
ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).

imħassar

Or. it

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur u tal-ħsara 
finanzjarja kkawżata lill-Unjoni.

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li għandhom jiġu esklużi abbażi 
tal-gravità tan-nuqqas ta’ konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura u l-gravità tal-ksur. 

Or. it

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 



PE483.834v01-00 32/60 PR\894822MT.doc

MT

jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha teżaminah qabel 
ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal 
finanzjament.

jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 
l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 
fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-
riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-
Kummissjoni, li għandha tqisu qabel ma 
tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal 
finanzjament.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-korp ta' konċiljazzjoni jingħata iktar influwenza fil-proċedura ta' approvazzjoni tal-
konformità. 

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli 
għall-implimentazzjoni ta’:

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
li jistabbilixxi l-objettivi għad-diversi 
fażijiet tal-proċedura ta' approvazzjoni 
tal-konformità, ir-rwoli u r-
responsabilitajiet rispettivi tal-partijiet 
differenti involuti kif ukoll regoli dwar:

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti ta’ implimentazzjoni pprovduti fl-
ewwel paragrafu għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-

imħassar
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Artikolu 112(3).

Or. it

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel dokumentazzjoni tiegħu 
f'rapport ta' verifika jew f'dokument 
simili, jew, meta jkun applikabbli, minn 
meta dak ir-rapport jew dokument simili 
jasal għand l-aġenzija tal-pagamenti jew 
il-korp responsabbli għall-irkupru. L-
ammonti korrispondenti fl-istess ħin 
għandhom jiġu rreġistrati fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'l-ewwel indikazzjoni' huwa vag wisq u jista' jwassal għal problemi fl-
implimentazzjoni.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 10 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 

Meta l-baġit tal-Unjoni jkun akkreditat kif 
imsemmi fl-ewwel paragrafu, l-Istat 
Membru jista’ jżomm 20 % tal-ammonti 
korrispondenti bħala spejjeż ta’ rkupru 
b’rata fissa, ħlief f’każijiet ta’ irregolarità 
jew negliġenza attribwibbli lill-awtoritajiet 
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amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

amministrattivi tiegħu jew lil korpi uffiċjali 
oħra.

Or. it

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mmaniġġjar effiċjenti u sistemi ta’ kontroll 
biex tiġi żgurata l-konformità mal-
leġiżlazzjoni li tirregola skemi ta’ għajnuna 
mill-Unjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mmaniġġjar u sistemi ta’ kontroll li jkunu 
effiċjenti, proporzjonati u bbażati fuq ir-
riskju biex tiġi żgurata l-konformità mal-
leġiżlazzjoni li tirregola skemi ta’ għajnuna 
mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tadotta regoli li 
jimminraw li jilħqu applikazzjoni 
uniformi tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu.

Biex ikun żgurat l-ilħiq korrett u effiċjenti 
tal-objettivi tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bi 
qbil mal-Artikolu 111 li jistabbilixxi l-
obbligi speċifiċi għall-Istati Membri 
kollha.

Or. en
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 
112 (3).

imħassar

Or. it

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-oqsma li 
fihom ir-riskju ta' żbalji jkun l-ogħla .

Sabiex ikun żgurat li l-verifiki jkunu 
proporzjonati, għandhom jitqiesu fatturi li 
jinkludu:
– id-daqs tas-somom involuti;
– ir-riżultat ta' verifiki preċedenti tas-
sistemi ta' mmaniġġjar u ta' kontroll; 
– l-affidibilità tal-awtoritajiet nazzjonali li 
jwettqu l-kontrolli;
– il-parteċipazzjoni volontarja fl-iskemi 
ċertifikati ta' mmaniġġjar fuq il-bażi ta' 
standards rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Or. it

Ġustifikazzjoni
Hu importanti li jissemmew xi ftit mill-fatturi li jeħtieġ li jitqiesu sabiex ikun żgurat li l-
kontrolli jkunu proporzjonali.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu n-
numru ta' verifiki fuq il-post meta r-rata 
ta' żbalji tkun f'livell aċċettabbli u meta s-
sistemi ta' mmaniġġjar u ta' kontrolli 
applikati jaħdmu kif suppost. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u r-regoli 
preċiżi li għandhom japplikaw l-Istati 
Membri. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati, bi qbil mal-
Artikolu 111 li jistabbilixxi r-regoli dwar
in-numru minimu ta' verifiki fuq il-post 
neċessarji għal ġestjoni effettiva tar-riskji, 
kif ukoll il-kundizzjonijiet li bihom l-Istati 
Membri għandhom iżidu n-numru ta' tali 
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verifiki.

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex tiġi żgurata applikazzjoni korretta 
u effiċjenti tal-kontrolli u li l-verifika tal-
kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà ssir b’mod 
effiċjenti, koerenti u mhux diskriminatorju, 
li jħares l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
dwar sitwazzjonijiet fejn benefiċjarji jew 
rappreżentanti tagħhom ma jħallux li 
jsiru kontrolli.

1. Biex ikun żgura li l-applikazzjoni tal-
kontrolli tkun korretta u effiċjenti u li l-
verifika tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà 
ssir b’mod effiċjenti, koerenti u mhux 
diskriminatorju, li jħares l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 111 dwar, b'mod 
partikolari, dan li ġej:

(a) ir-regoli dwar is-sitwazzjonijiet meta l-
benefiċjarji jew ir-rappreżentanti 
tagħhom ma jħallux li jsiru verifiki;
(b) ir-regoli dwar verifiki amministrattivi 
u fuq il-post li għandhom isiru mill-Istati 
Membri li għandhom jinkludu approċċ
xieraq u proporzjonat ibbażat fuq ir-
riskju, fir-rigward tal-osservanza tal-
obbligi, l-impenji u l-kriterji ta’ eliġibbiltà 
li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(c) ir-regoli u l-metodi dwar ir-rapportar 
tal-kontrolli u l-verifika magħmula u r-
riżultati tagħhom;
(d) ir-regoli dwar il-ħatra tal-awtoritajiet 
responsabbli għat-twettiq tal-verifiki tal-
konformità, kif ukoll dwar il-kontenut, il-
frekwenza u l-istadju tal-
kummerċjalizzazzjoni li għalih għandhom 
japplikaw dawk il-verifiki;
(e) meta l-immaniġġjar sewwa tas-sistema 
jirrikjedi dan, regoli li jintroduċu rekwiżiti 
addizzjonali fir-rigward ta’ proċeduri 
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doganali, partikolarment kif stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(f) fir-rigward tal-qanneb kif imsemmi fl-
Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], regoli dwar il-miżuri 
speċifiċi ta’ kontroll u l-metodi biex jiġu 
ddeterminati l-livelli ta’ 
tetraidrokannabinol;
(g) fir-rigward tal-qoton kif imsemmi fl-
Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], sistema ta’ kontrolli 
għall-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali approvati;
(h) fir-rigward tal-inbid kif imsemmi fir-
Regolament (UE) Nru sCMO/xxx, regoli 
dwar il-kejl tal-erjas, kif ukoll dwar il-
verifiki u regoli li jirregolaw il-proċeduri 
finanzjarji speċifiċi għat-titjib tal-verifiki;
(i) it-testijiet u l-metodi li għandhom jiġu 
applikati biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà 
ta’ prodotti għal intervent pubbliku u ħżin 
privat, kif ukoll dwar l-użu tal-proċeduri 
għas-sejħa tal-offerti, għat-tnejn.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta r-regoli 
meħtieġa bil-għan li tinkiseb l-
applikazzjoni uniformi ta’ dan il-Kapitolu 
fl-Unjoni. Dawk ir-regoli jistgħu, b’mod 
partikolari, jkunu relatati ma’ li ġej:
(a) ir-regoli dwar verifiki amministrattivi 
u fuq il-post li għandhom isiru mill-Istati 
Membri fir-rigward tat-tħaris ta’ obbligi, 
impenji u kriterji ta’ eliġibbiltà li 

imħassar
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jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;
(b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ 
verifiki fuq il-post meħtieġa għal 
immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif ukoll 
il-kundizzjonijiet li bihom l-Istati Membri 
jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, jew 
jistgħu jnaqqsuhom fejn is-sistemi ta’ 
mmaniġġjar u kontroll jiffunzjonaw tajjeb 
u r-rati ta’ żball ikunu f’livell aċċettabbli;
(c) ir-regoli u l-metodi dwar ir-rapportar 
tal-kontrolli u tal-verifika magħmula u r-
riżultati tagħhom;
(d) l-awtoritajiet responsabbli biex iwettqu 
l-kontrolli għall-konformità, kif ukoll 
għall-kontenut, il-frekwenza u l-istadju 
ta’ kummerċjalizzazzjoni li għalihom 
dawk il-kontrolli għandhom japplikaw;
(e) fejn il-ħtiġijiet speċifiċi għal 
immaniġġjar sewwa tas-sistema hekk 
jesiġu, regoli li jintroduċu rekwiżiti 
addizzjonali fir-rigward ta’ proċeduri 
doganali, partikolarment kif stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(f) fir-rigward ta’ qanneb kif imsemmi fl-
Artikolu 38 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], regoli dwar il-miżuri 
speċifiċi ta’ kontroll u l-metodi biex jiġu 
ddeterminati l-livelli ta’ 
tetraidrokannabinol;
(g) fir-rigward ta’ qoton kif imsemmi fl-
Artikolu 42 tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx [DP], sistema ta’ kontrolli 
għall-organizzazzjonijiet 
interprofessjonali approvati;
(h) fir-rigward tal-inbid kif imsemmi fir-
Regolament (UE) Nru sCMO/xxx, regoli 
dwar il-kejl tal-erjas, kif ukoll verifiki u 
regoli li jirregolaw il-proċeduri finanzjarji 
speċifiċi għat-titjib tal-verifiki;
(i) it-testijiet u l-metodi li għandhom jiġu 
applikati biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà 
ta’ prodotti għal intervent pubbliku u ħżin 
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privat, kif ukoll l-użu ta’ proċeduri ta’ 
offerti, kemm għal intervent pubbliku, kif 
ukoll għal ħżin privat.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni pprovduti 
fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 112(3) jew fl-
Artikolu korrispondenti tar-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[DP], ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[RD] jew ir-Regolament 
(UE) Nru xxx/xxx[sCMO] rispettivament.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jinstab li benefiċjarju ma jkunx 
konformi mal-kriterji ta’ eliġibbiltà jew 
mal-impenji relatati mal-kundizzjonijiet 
għall-għoti tal-għajnuna kif imsemmi fil-
leġiżlazzjoni agrikola settorjali, l-
għajnuna għandha tiġi rtirata kollha jew 
parzjalment

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

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari, fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità mal-kriterji ta' eliġibbiltà 
relatati mal-unitajiet li jingħaddu bħall-
ettari tal-art jew in-numru ta' annimali, l-
għajnuna għandha tiġi rtirata kollha għal 
dawk l-unitajiet li għalihom ma jkunux 
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ġew sodisfatti l-kriterji tal-eliġiblità.

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-għajnuna tkun marbuta mas-
ssodisfar ta' impenji speċifiċi u jinstab li 
benefiċjarju ma jkunx jikkonfoma ma' 
dawn l-impenji, l-għajnuna 
korrispondenti għandha tiġi rtirata kollha 
jew parzjalment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 1 qed jinqasam f'żewġ paragrafi, wieħed dwar in-nuqqas ta' osservanza tal-
"kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà" u l-ieħor dwar in-nuqqas ta' osservanza tal-"impenji", għax il-
konsegwenzi għandhom ikunu differenti f'kull każ. 

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tipprovdi hekk il-liġi tal-Unjoni, l-
Istati Membri jistgħu wkoll jimponu penali
permezz ta' riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
tal-pagament jew ta’ parti mill-pagament 
mogħti jew li jkollu jingħata li fir-rigward 
tiegħu l-kriterji ta’ eliġibbiltà jew l-impenji 
jkunu tħarsu.

2. Meta l-atti leġiżlattivi skont it-tifsira tal-
Artikolu 289(3) tat-Trattat jipprevedu dan 
– meta jkun il-każ, suġġett għal iktar 
dettalji stipulati fl-atti delegati – l-Istati 
Membri jistgħu wkoll jimponu penalitajiet 
amministrattivi permezz ta' tnaqqis jew 
esklużjonijiet tal-pagament jew ta’ parti 
mill-pagament mogħti jew li jkollu jingħata 
li fir-rigward tiegħu l-kriterji ta’ eliġibbiltà 
jew l-impenji jkunu tħarsu. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun speċifikat li l-prinċipju tal-applikazzjoni tal-penalitajiet jista' jiġi stabbilit biss 
fl-atti leġiżlattivi (terminu li skont l-Artikolu 289(3) tat-TFUE jkopri biss l-atti adottati bil-
proċedura leġiżlattiva ordinarja jew speċjali), u mbagħad jistgħu jiġu stipulati iktar dettalji 
dwar l-applikazzjoni ta' dawk il-penalitajiet mill-atti implimentattivi jew delegati.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont tar-riduzzjoni ta’ għajnuna 
għandu jkun gradwat skont is-severità, id-
daqs, it-tul u r-riokkorrenza tan-nuqqas 
ta’ konformita misjub u jista’ jisfa wkoll 
eskluż totalment minn skema waħda jew 
minn diversi skemi ta’ għajnuna jew miżuri 
ta’ appoġġ għal sena kalendarja waħda jew 
aktar. 

2. Dawn il-penalitajiet amministrattivi 
jistgħu jaslu anke sal-esklużjoni totali 
minn skema waħda jew minn diversi skemi 
ta’ għajnuna jew miżuri ta’ appoġġ għal 
sena kalendarja waħda jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-proporzjonalità (li l-penalità tingħata skont il-gravità, eċċ...) m'għandux 
japplika biss għall-penalitajiet imposti skont il-paragrafu 2, imma wkoll fir-rigward tal-
irtirar imsemmi fil-paragrafu 1a. 

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1 u mill-penali
msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 
rkuprati bis-sħiħ.

3. L-ammonti kkonċernati mill-irtirar u 
mill-penalitajiet amministrattivi msemmija 
fil-paragrafi preċedenti għandhom jiġu 
rkuprati bis-sħiħ.

Or. en
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Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 
imsemmi fil-paragrafu 1a u mill-
penalitajiet amministrattivi msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jingħataw skont 
il-gravità, il-grad, it-tul ta' żmien u r-
riokkorrenza tan-nuqqas ta' konformità 
misjub.

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 65a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 65a
Irtirar u tnaqqis fir-rigward tal-pagamenti 
għal prattiki agrikoli ta' benefiċċju għall-

klima u l-ambjent
Minkejja l-Artikolu 65, is-somma tal-
irtirar u t-tnaqqis applikata bi qbil mal-
Artikolu bħala riżultat ta' nuqqas ta' 
konformità mal-obbligi msemmija fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
... (Pagamenti Diretti) m'għandhiex 
taqbeż l-ammont tal-pagament imsemmi 
f'dak il-Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagament ekoloġiku msemmi fit-Titolu III, Kapitolu 2, tar-Regolament dwar il-Pagamenti 
Diretti għandu jkun separat b'mod ċar mill-pagament bażiku. Ir-regoli dettaljati dwar it-
tnaqqis u l-irtirar fir-rigward tal-pagament ekoloġiku m'għandhomx iwasslu għal żieda de 
facto fil-perċentwal ta' fondi allokati għal dak il-pagament. Għalhekk, in-nuqqas ta' 
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osservanza tar-rekwiżiti ekoloġiċi m'għandux jeffettwa l-pagament bażiku.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-sospensjoni tad-dritt għal 
parteċipazzjoni fi skema ta’ għajnuna, l-
esklużjoni u s-sospensjoni ta’ pagament 
jew ta’ rata ta’ riduzzjoni ta’ għajnuniet, 
pagamenti jew rifużjonijiet jew kwalunkwe 
penali oħra, partikolarment f’każ li l-
limiti ta’ żmien ma jkunux tħarsu, il-
prodott, id-daqs jew il-kwantità ma jkunux 
f’konformità mal-applikazzjoni, l-
evalwazzjoni ta’ skema jew in-notifika ta’ 
informazzjoni ma jkunux seħħew, ma 
jkunux korretti jew ma jkunux ġew 
innotifikati f’waqthom;

(a) is-sospensjoni tad-dritt għal 
parteċipazzjoni fi skema ta’ għajnuna, l-
esklużjoni u s-sospensjoni ta’ pagament 
jew ta’ rata ta’ tnaqqis ta’ għajnuniet, 
pagamenti jew rifużjonijiet, f’każ li l-limiti 
ta’ żmien ma jkunux tħarsu, il-prodott, id-
daqs jew il-kwantità ma jkunux 
f’konformità mal-applikazzjoni, l-
evalwazzjoni ta’ skema jew in-notifika ta’ 
informazzjoni ma jkunux seħħew, ma 
jkunux korretti jew ma jkunux ġew 
innotifikati f’waqthom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tipi ta' sanzjonijiet applikabbli u t-tipi ta' ksur koperti għandhom jiġu stipulati fl-atti 
leġiżlattivi u l-listi li għandhom jiddaħħlu fl-atti delegati m'għandhomx jitħallew b'tali mod li
wieħed jista' jżid magħhom.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-irtirar jew is-sospensjoni ta’
approvazzjoni jew ta’ rikonoxximent, 
partikolarment meta operatur, 
organizzazzjoni ta’ produtturi, 
assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, grupp ta’ produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali jonqsu li 
jħarsu jew ma jissodisfawx il-
kundizzjonijiet meħtieġa, inkluż in-nuqqas 

(g) l-irtirar jew is-sospensjoni ta’ 
approvazzjoni jew ta’ rikonoxximent, meta 
operatur, organizzazzjoni ta’ produtturi, 
assoċjazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ 
produtturi, grupp ta’ produtturi jew 
organizzazzjoni interprofessjonali jonqsu li 
jħarsu jew ma jissodisfawx il-
kundizzjonijiet meħtieġa, inkluż in-nuqqas 
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li jsiru notifikazzjonijiet; li jsiru notifikazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tipi ta' sanzjonijiet applikabbli u t-tipi ta' ksur koperti għandhom jiġu stipulati fl-atti 
leġiżlattivi u l-listi li għandhom jiddaħħlu fl-atti delegati m'għandhomx jitħallew b'tali mod li 
wieħed jista' jżid magħhom.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċeduri u l-kriterji tekniċi relatati 
mal-miżuri u l-penali imsemmija fil-
paragrafu 1 fejn jinstab nuqqas ta’ 
konformità ma’ kwalunkwe obbligu li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rilevanti;

(a) il-proċeduri relatati mal-miżuri u l-
penalitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 fejn 
jinstab nuqqas ta’ konformità ma’ 
kwalunkwe obbligu li jirriżulta mill-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli u l-proċeduri fir-rigward tal-
irkupru ta’ pagamenti mhux dovuti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni rilevanti.

(b) il-proċeduri fir-rigward tal-irkupru ta’ 
pagamenti mhux dovuti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-atti implimentattivi għandhom jiġu definiti b'mod preċiż sabiex 
tiġi evitata d-duplikazzjoni bejnhom u l-atti delegati adottati bi qbil mal-ewwel paragrafu.
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
użu  massimu mit-teknoloġija meta 
jistabbilixxu s-sistemi integrati tagħhom, 
partikolarment b'rabta mal-kontrolli tal-
kundizzjonalità.

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
applikazzjoni għal għajuna jew talba għal 
pagament li tissodisfa r-rekwiżiti stipulati 
fil-paragrafu 1 għandha tibqa' valida għal 
numru ta' snin sakemm dawk il-
benefiċjarji kkonċernati jkunu taħt l-
obbligu li jirrapurtaw kwalunkwe bidla fl-
informazzjoni li kienu ssottomettew 
inizjalment. Il-validità tal-applikazzjoni 
multiannwali għandha, madankollu, tkun 
bil-kundizzjoni li l-benefiċjarju 
jikkonferma annwalment fil-forma ta' 
dikjarazzjoni ta' parteċipazzjoni.

Or. en
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Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b’verifiki 
fuq il-post. 

1. Skont l-Artikolu 61, l-Istati Membri, 
permezz tal-aġenziji tal-pagamenti jew tal-
korpi ddelegati minnhom, għandhom 
jagħmlu verifiki amministrattivi dwar l-
applikazzjoni għal għajnuna biex 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet ta’ 
eliġibbiltà għall-għajnuna. Dawk il-verifiki 
għandhom ikunu ssupplimentati b'verifiki 
fuq il-post li l-iskop tagħhom għandu jkun 
li jimmoniterjaw il-livell ta' riskju inerenti 
u li n-numru tagħhom għandu jkun 
aġġustat fid-dawl tar-riskji inerenti u tal-
kontroll.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-fini ta’ verifiki fuq il-post l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu pjan ta’ teħid 
ta’ kampjuni ta’ azjendi agrikoli u/jew ta’
benefiċjarji.

2. Għall-fini ta’ verifiki fuq il-post l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu pjan ta’ 
benefiċjarji magħżula b'mod aleatorju, li 
jagħmilha possibli li jsir enfasi primarju 
fuq talbiet ta' riskju għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-kliem użat fl-Artikolu 74, dan il-paragrafu għandu jirreferi għall-
benefiċjarji iktar milli għall-"azjendi agrikoli u/jew benefiċjarji".
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Bħala deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, 
b'kunsiderazzjoni ta-riskju ta' pagament 
iktar milli suppost, li jħallsu sa 50 % fir-
rigward tal-pagament imsemmi fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
... (Pagamenti Diretti) u 75 % għall-
appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara l-
finalizzazzjoni tal-verifiki amministrattivi 
previsti fl-Artikolu 61(1). Il-perċentwal 
tal-ħlas għandu jkun l-istess għall-
benefiċjarji kollha tal-miżura jew tas-
sensiela ta’ operazzjonijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa f'ħafna pajjiżi spiss ikollhom jagħmlu bidliet tal-aħħar minuta għall-pjanijiet 
tagħhom taż-żrigħ minħabba raġunijiet bħall-kundizzjonijiet klimatiċi. Dan ifisser li l-
kontrolli jistgħu jibdew pjuttost tard, u dawn jistgħu jispiċċaw ukoll pjuttost tard. Il-
pagamenti tard joħolqu diffikultajiet serji għall-benefiċjarji. 

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni tista', fuq it-talba ta' 
Stat Membru wieħed jew iktar minn 
wieħed, f'ċirkostanzi eċċezzjonali u meta 
r-riżorsi baġitarji neċessarji jkunu 
disponibbli, tagħti l-awtorizzazzjoni biex l-
avvanzi jitħallsu qabel is-16 ta' Ottubru.

Or. it
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Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) regoli fir-rigward tal-użu tat-
teknoloġija meta tiġi stabbilita s-sistema 
integrata biex tkun żgurata l-
ottimizzazzjoni tas-sistemi; 

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-nuqqas ta’ konformità jkun ir-riżultat 
ta’ att jew omissjoni direttament 
attribwibbli lill-benefiċjarju konċernat;

a) in-nuqqas ta’ konformità jkun ir-riżultat 
ta’ att jew omissjoni direttament u bla 
dubju attribwibbli lill-benefiċjarju 
konċernat;

Or. en

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' twissija li biha l-benefiċjarji 
kkonċernati jirċievu ittra inizjali ta' 
twissija biex li tippermettilhom 
jirremedjaw irregularità qabel ma tiġi 
imposta kwalunkwe penalità 
amministrattiva. Tali sistema ta' twissija 
għandha tapplika biss għall-każijiet tal-
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ewwel nuqqas ta' konformità li ma 
jitqisux bħala gravi. L-impatt ta' tali 
sistema għandu jkun limitat għar-
responsabilizzazzjoni tal-benefiċjarju 
għan-nuqqas ta' konformità. L-ittri ta' 
twissija għandhom ikunu segwiti 
sistematikament minn verifiki xierqa li 
jivverifikaw li n-nuqqas ta' konformità 
ġiet remedjata.

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 97, 
il-falliment tekniku tas-sistemi għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
annimali msemmija fl-Anness II, SMR 7 
u SMR 8, m'għandux jitqies bħala nuqqas 
ta' konformità attribwibbli lill-
benefiċjarju u m'għadux iwassal għall-
impożizzjoni ta' penalità amministrattiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tal-fatt li s-sistemi elettroniċi ta' identifikazzjoni jistgħu jipproduċi żbalji, 
dan għandu jitqies meta jiġu imposti sanzjonijiet fuq il-bdiewa. Il-bdiewa m'għandhomx jiġu 
penalizzati għal falliment tekniku, li jkun barra l-kontroll tagħhom. 

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 

imħassar
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Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12 -il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

F'dan il-qasam, filwaqt li jitwarrbu l-aspetti vinkolanti applikati mill-Istati Membri, se jkun 
hemm bżonn tittieħed azzjoni fil-futur biex jiġu armonizzati r-regoli fl-UE kollha taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Ottubru 
2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi se titqies bħala parti mill-
Anness II ladarba din id-Direttiva tiġi 
implimentata mill-Istati Membri kollha u 
jkunu ġew identifikati l-obbligi 
direttament applikabbli għall-bdiewa. 
Sabiex jitqiesu dawk l-elementi, il-
Kummissjoni għanda tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
għall-fini li jiġi emendati l-Anness II fi 
żmien 12-il xahar li jibda mill-mument li 
l-aħħar Stat Membru jkun innotifika lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 

imħassar
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tad-Direttiva, inklużi l-obbligi relatati 
mal-ġestjoni integrata ta’ organiżmi ta’ 
ħsara.

Or. it

Ġustifikazzjoni

F'dan il-qasam, filwaqt li jitwarrbu l-aspetti vinkolanti applikati mill-Istati Membri, se jkun 
hemm bżonn tittieħed azzjoni fil-futur biex jiġu armonizzati r-regoli fl-UE kollha taħt il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti implimentattivi, 
tadotta l-metodi għad-determinazzjoni tal-
proporzjon tal-mergħa permanenti u l-art 
agrikola li għandhom jinżammu. Dawk l-
atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 111 li jistabbilixxi l-metodi għad-
determinazzjoni tal-proporzjon tal-mergħa 
permanenti u l-art agrikola li għandhom 
jinżammu. 

Or. it

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 94 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha, inkluża art li ma 
tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 
produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 
nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 
għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żona agrikola kollha tinżamm 
f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
f’livell nazzjonali jew reġjonali, standards 
minimi għal benefiċjarji għal kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
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u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-
Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II. 

speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-
ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 
eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 
prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-
Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 
rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 
fl-Anness II. 

Or. it

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistemi ta’ 
amministrazzjoni u kontroll eżistenti 
tagħhom biex jiżguraw konformità mar-
regoli dwar il-kundizzjonalità.

L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistemi ta’ 
amministrazzjoni u kontroll eżistenti 
tagħhom biex jiżguraw konformità mar-
regoli dwar il-kundizzjonalità u għandhom 
jiddefinixxu sensiela ta' rekwiżiti u 
standards verifikabbli li għandhom jiġu 
applikati fil-livell tal-farms.

Or. en

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati f’dan it-Titolu.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jaraw jekk 
benefiċjarju jkunx konformi mal-obbligi 
stipulati f’dan it-Titolu. Meta jagħmlu 
dan, l-Istati Membri għandhom jiffokaw 
primarjament fuq it-talbiet bl-ogħla riskji 
skont il-prinċipju ta' proporzjonalità. 
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Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-penali pprovduta fl-Artikolu 91 
għandha tkun applikata meta r-regoli dwar 
il-kundizzjonalità ma jitħarsux f’xi waqt 
f’sena kalendarja partikolari (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata’), u n-nuqqas ta’ konformità 
inkwistjoni jkun attribwibbli lill-
benefiċjarju li jkun bagħat l-applikazzjoni 
għal għajnuna jew it-talba għal pagament 
fis-sena kalendarja konċernata.

1. Il-penalità prevista fl-Artikolu 91 
għandha tkun applikata meta r-regoli dwar 
il-kundizzjonalità ma jitħarsux f’xi waqt 
f’sena kalendarja partikolari (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa ‘is-sena kalendarja 
konċernata’), u n-nuqqas ta’ konformità 
kkonċernat ikun attribwibbli direttament u 
bla dubju lill-benefiċjarju li jkun bagħat l-
applikazzjoni għal għajnuna jew it-talba 
għal pagament fis-sena kalendarja 
konċernata.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 99 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 
konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni
fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 
20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 
esklużjoni totali minn skema waħda jew 
aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar.

3. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li 
jirriżulta minn negliġenza grossa, il-
perċentwali tat-tnaqqis fil-prinċipju ma 
għandux ikun anqas minn 20 % u jista’ 
jwassal saħansitra għal esklużjoni totali 
minn skema waħda jew aktar ta’ għajnuna 
u jkun japplika għal sena kalendarja waħda 
jew aktar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu tat-terminu 'negliġenza intenzjonali' mhux se jsolvi neċessarjament il-problema, peress 
li hu impossibbli li tiġi stabbilita l-intenzjoni b'xi grad ta' ċertezza.
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri biex 
tissalvagwardja l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jekk din x’aktarx 
tkun ipperikolata minn prattiki monetarji 
eċċezzjonali relatati mal-munita nazzjonali. 
Dawk il-miżuri jistgħu, fejn ikun meħtieġ,
jidderogaw mir-regoli eżistenti.

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li  tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 111 dwar miżuri biex 
tissalvagwardja l-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jekk din x’aktarx 
tkun ipperikolata minn prattiki monetarji 
eċċezzjonali relatati mal-munita nazzjonali. 
Dawk il-miżuri jistgħu, fejn ikun meħtieġ, 
jidderogaw mir-regoli eżistenti.

Or. it
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Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 
evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-
prestazzjoni tal-politika agrikola komuni.
Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 
kollha relatati mal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 
Agrikola Komuni u partikolarment il-
pagamenti diretti pprovdutu fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 
tas-suq pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-
kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-
Regolament.

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

(a) tal-pagamenti diretti previsti fir-
Regolament (UE) Nru DP/xxx,
(b) tal-miżuri tas-suq pprovduti fir-
Regolament (UE) Nru CMO/xxx,
(c) tal-miżuri ta’ żvilupp rurali pprovduti 
fir-Regolament (UE) Nru RD/xxx,
(d) tal-applikazzjoni tal-kundizzjonalità 
pprovduti f’dan ir-Regolament.
L-impatt tal-miżuri tal-Politika Agrikola 
Komuni msemmija fl-ewwel paragrafu 1 
għandu jitkejjel b’rabta mal-objettivi li 
ġejjin:
(a) produzzjoni vijabbli tal-ikel, b'enfasi 
fuq l-introjtu agrikolu, il-produttività 
agrikola u l-istabbiltà tal-prezz;
(b) ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali 
u l-azzjoni klimatika, b'enfasi fuq l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-
bijodiversità, il-ħamrija u l-ilma;
(c) żvilupp territorjali bbilanċjat, b'enfasi 
fuq l-impjieg rurali, it-tkabbir u l-faqar 
fiż-żoni rurali.



PR\894822MT.doc 57/60 PE483.834v01-00

MT

Sabiex tkun żgurata applikazzjoni 
effiċjenti ta' dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 
dwar il-kontenut u l-bini ta’ dak il-qafas, 
inkluża s-sensiela ta' indikaturi u l-metodi 
għall-ikkalkolar tagħhom. 

Or. en

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġi żgurat kejl effikaċi tal-
prestazzjoni, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 111 fir-rigward tal-
kontenut u l-kostruzzjoni ta’ dak il-qafas.

imħassar

Or. en

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) produzzjoni vijabbli tal-ikel, b'enfasi 
fuq l-introjtu agrikolu, il-produttività 
agrikola u l-istabbiltà tal-prezz;
(b) ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali 
u l-azzjoni klimatika, b'enfasi fuq l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-
bijodiversità, il-ħamrija u l-ilma;
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(c) żvilupp territorjali bbilanċjat, b'enfasi 
fuq l-impjieg rurali, it-tkabbir u l-faqar 
fiż-żoni rurali.

Or. en

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-
sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk 
l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura tal-eżami 
msemmija fl-Artikolu 112 (3).

imħassar 

Or. en

Emenda 102

Proposta għal regolament
Annex II – GAEC 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar u miżuri jekk jista’ 
jkun biex ikunu evitati speċijiet u 
organiżmi ta’ ħsara invażivi.

Żamma ta’ karatteristiċi ta’ pajsaġġ, inkluż 
fejn ikun xieraq, ħitan tal-ħaxix, għadajjar, 
fossijiet, siġar f’linji dritti, flimkien jew 
iżolati, mqasam ta’ għelieqi u inkluż 
projbizzjoni fuq il-qtugħ ta' ħitan tal-ħaxix 
u siġar waqt l-istaġun ta' tgħammir u 
trobbija tal-għasafar. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-evitar tal-ispeċijiet invażivi jirrikjedi sforzi pjanati sew u multiannwali li jiswew ħafna flus. 
L-evitar tal-ispeċijiet invażivi għandu jkun eliġibbli għall-appoġġ skont il-miżuri tal-iżvilupp 
rurali. Ikun importanti li dan ikun permess, għaliex l-ispejjeż tal-evitar tal-ispeċijiet invażivi 
huma għoljin ħafna u huwa meħtieġ appoġġ biex wieħed jikkumpensa għalihom. Dan hu 
għaliex l-evitar tal-ispeċijiet invażivi m'għandux jiddaħħal fir-rekwiżiti tal-kundizzjonalità.
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NOTA SPJEGATTIVA

F'Mejju 2010, fir-rapport ta' inizjattiva propja dwar is-simplifikazzjoni tal-PAK 
(A7-0051/2010), il-Parlament ġibed l-attenzjoni fuq il-bżonn urġenti li tiġi ffaċilitata l-ħajja 
għall-bdiewa. Dan ġie enfasizzat iktar f'Lulju 2010 fir-rapport dwar il-futur tal-politika 
agrikola komuni wara l-2013 (A7-0204/2010), u f'Mejju 2011 fir-rapport dwar il-PAK lejn l-
2020: Nindirizzaw l-isfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel, tar-riżorsi naturali u dak territorjali 
(A7-0202/2011), li fih il-Parlament iddikjara mill-ġdid l-impenn tiegħu biex tiġi ssimplifikata 
s-sistema amministrattiva kumplessa u jiħfief il-piż fuq il-bdiewa taħt il-KAP post-2013. L-
għan prinċipali hu li jkun żgurat li l-azzjoni meħuda tkun iktar effettiva u li jiġi promoss użu 
iktar effiċjenti tar-riżorsi sabiex is-settur tal-biedja tal-UE isir iktar kompetittiv, jiġu protetti u 
jinħolqu l-impjiegi u jkun żgurat l-iżvilupp bilanċjat taż-żoni rurali.

Bil-għan li jintlaħqu dawn il-miri ambizzjużi imma neċessarji, il-bdiewa jeħtieġ li jingħataw 
assistenza iktar komprensiva li testendi għall-kwistjonijiet relatati mas-suq u mal-
innovazzjoni, sabiex dawn ikunu jistgħu jifhmu u jagħmlu użu mill-għodod li se jagħmluha 
possibbli li jsiru iktar kompetittivi.

Jeħtieġ li jinstabu sinerġiji bejn il-mekkaniżmi ta' finanzjament u dawk ta' ġestjoni u ta' 
monitoraġġ tal-PAK fuq il-bażi ta' approċċ li bih il-progress lejn l-objettivi jitkejjel bl-użu ta' 
għodod prattiċi li jistgħu jintużaw faċilment mill-bdiewa u li jipprovdu benefiċċji ċari għaċ-
ċittadini u l-konsumaturi tal-UE.

Sistema li tkun flessibbli biżżejjed li tiflaħ għar-rekwiżiti u l-kontinġenzi tas-suq li jistgħu 
jxekklu l-implimentazzjoni tal-proċeduri relevanti tkun iktar kompatibbli mar-rekwiżiti tal-
bdiewa peress li din tkun tista' tiżgura li n-nuqqasijiet, u min hu responsabbli għal dawn in-
nuqqsijiet, jidhru fi stadju bikri u b'hekk ikun żgurat li mhux dejjem jiġi penalizzat il-
benefiċjarju finali.

Il-prinċipju ta' proporzjonalità jissemma' diversi drabi f'dan l-abbozz ta' rapport. Meta jiġi 
applikat għas-sistema ta' penalitajiet u verifiki, dan jifforma r-raġuni għall-eżistena ta' approċċ
ġdid li bih l-azzjoni meħuda għal ksur għandha tkun proporzjonali mhux biss mal-ksur li jkun 
sar imma wkoll mal-grad tad-dewmien u l-grad tar-responsabilità li tista' tingħata lill-bidwi.

Fl-aħħar nett imma ugwalment importanti, għandha tinġibed l-attenzjoni fuq il-fatt li dan l-
abbozz ta' rapport tħejja fuq il-bażi tal-limiti massimi stipulati għall-PAK fil-proposta tal-
Kummissjoni dwar il-qafas finanzjarju multiannwali (il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni: Baġit għall-Ewropa 2020, COM(2011)0500 tad-29 ta' Ġunju 2011). Skont dan, 
jekk isiru bidliet sustanzjali lill-proposta, dan l-abbozz ta' rapport se jeħtieġ li jiġi revedut.


