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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-semplifikazzjoni tal-amministrazzjoni tal-PAK – li ta' spiss hija kumplessa – tikkostitwixxi 
prijorità kbira li għandha tkun ibbilanċjata bil-bżonn urġenti li jiġi garantit ħarsien effettiv tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni. 

Jeħtieġ li regolamentazzjoni mtejba u tnaqqis fil-burokrazija għall-bżonnijiet tal-bdiewa jkunu 
element importanti fil-PAK futura. Kwalunkwe piż amministrattiv mhux meħtieġ għandu jiġi 
evitat, speċjalment fid-dawl tal-konsolidazzjoni fiskali mill-Istati Membri u l-iskarsezza tar-
riżorsi. Ġestjoni maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri hija meħtieġa sabiex tiġi 
żgurata ġestjoni fis-sod u mmirata tal-fondi tal-Unjoni biex, permezz tal-PAK 
multifunzjonali, issir provvista ta' prodotti pubbliċi kruċjali. 

L-għan tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li jiġu stabbiliti f'regolament uniku (Regolament 
Orizzontali) id-dispożizzjonijiet finanzjarji dwar il-kundizzjonalità, il-verifiki u l-penali u s-
Sistema Konsultattiva għall-Farms, u b'hekk jiġi sostitwit ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005.

Fil-qosor, il-Kummissjoni qed tipproponi li l-għadd ta' aġenziji ta’ pagament jiġi limitat għal 
waħda għal kull Stat Membru jew waħda għal kull reġjun.  Testendi l-kompetenzi tal-korpi ta' 
ċertfikazzjoni, inkluż il-kontroll tal-legalità u tar-regolarità tal-operazzjonijiet sottostanti, li 
bħalissa hija l-kompetenza tal-Kummissjoni. Fir-rigward tas-Sistema Konsultattiva għall-
Farms, huwa estiż l-ambitu obbligatorju tagħha fl-Istati Membri. B'rabta mal-kundizzjonalità, 
il-Kummissjoni tintroduċi ċerti modifiki għar-rekwiżiti KAAT u tal-Analiżi tas-Suq 
Waħdieni. Il-Kummissjoni qed tipproponi qafas ta' monitoraġġ u ta' valutazzjoni komuni 
għaż-żewġ pilastri tal-PAK. Sabiex jiġi garantit li ma jinqabiżx il-limitu baġitarju annwali, il-
Kummissjoni għandha topera sistema ta' twissija bikrija u ta' monitoraġġ ta' kull xahar. 

Fir-rigward tal-irkupri, il-Kummissjoni qed tipproponi li n-nuqqas ta’ rkupru għandu jitħallas 
għalkollox mill-baġits nazzjonali tal-Istati Membri, filwaqt li bħalissa qed jinqasam bejn il-
baġit tal-UE u l-baġits nazzjonali. Ir-regola applikata bħalissa ta' qsim tal-konsegwenzi 
finanzjarji tan-nuqqas ta’ rkupru terġa' tiddaħħal, kif ukoll il-perċentwali tal-ammonti rkuprati 
li jistgħu jinżammu mill-Istati Membri (l-Artikoli 57(2) u 100), peress li jibbilanċjaw l-ispiża 
amministrattiva mħallsa mill-Istati Membri u b'hekk jikkontribwixxu għal sistema ta' kontroll 
iktar effikaċi. 

Huwa ta' importanza fundamentali li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti ta' interess 
pubbliku marbuta mal-għoti tal-pagamenti. Fl-istess waqt, il-bdiewa għandhom bżonn ta' 
konsulenza mmirata, fir-rigward tar-rekwiżiti li għandhom jiġu rrispettati. Il-kontrolli u l-
korrezzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu effikaċi u dissważivi, iżda wkoll proporzjonati. 

Dan ir-rapport ġie bbażat fuq l-ammonti finanzjarji aggregati li l-Kummissjoni assenjat għall-
PAK fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Jekk dik il-proposta jsirulha tibdiliet 
fundamentali, is-sustanza ta' din l-opinjoni jkollha tiġi riveduta.

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

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, 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 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-penali applikati skont il-
kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-żamma 
tal-bwar u 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.
(Dawn iż-żewġ emendi, li jissostitwixxu 
''penali'' b'''penali amministrattivi'' u ''tal-
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bwar'' b' ''tal-bwar u tal-mergħat'', 
japplikaw tul it-test kollu; l-adozzjoni 
tagħhom se teħtieġ tibdil korrispondenti tul 
id-dokument.)

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'penali' huwa sostitwit b'”'penali amministrattiv”, skont it-tifsira tal-Artikoli 4 u 5 
tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-Regolament, meta jkun 
xieraq, għandu jipprovdi għal 
eżenzjonijiet f'każijiet ta' forza maġġuri u 
ta' ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-kunċett ta' 
forza maġġuri fil-qasam tar-regolamenti 
agrikoli għandu jiġi interpretat fid-dawl 
tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 3

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-

imħassar
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rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikat sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

Emenda 4

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 
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.

imħassar

Emenda 5

Proposta għal regolament
Titolu IV –  Kapitolu II – Taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 4 mħassra
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Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu "Leġiżlazzjoni agrikola 
settorjali" tfisser kwalunkwe att 
applikabbli adottat abbażi tal-Artikolu 43 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) fil-qafas tal-
politika agrikola komuni kif ukoll, meta 
jkun applikabbli, kwalunkwe att delegat 
jew ta' implimentazzjoni adottat abbażi ta' 
dawk l-atti.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu "Irregolarità" tfisser 
irregolarità skont it-tifsira tal-
Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-
18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni 
tal-interessi finanzjarji tal-Komunità 
Ewropea1;
_______________
1 ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.

Emenda 8

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-

1. Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp ta’ awditu pubbliku jew privat, 
magħżul mill-Istat Membru permezz ta' 
proċedura ta' akkwist pubbliku, li għandu 
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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.

jagħti opinjoni, imfassla skont l-istandards 
ta' awditu tal-Unjoni, 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.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kunsill, waqt 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.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
waqt 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.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-4 ta' Lulju 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) 
fil-qafas tal-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 10

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 

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 
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tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew lill-Kunsill il-miżuri meħtieġa 
biex tkun żgurata l-konformità ma’ dak l-
ammont.

tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill il-miżuri meħtieġa biex tkun 
żgurata l-konformità ma’ dak l-ammont.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-4 ta' Lulju 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) 
fil-qafas tal-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 11

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 
tal-Artikolu 43(2) tat-Trattat.

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 abbażi tal-Artikolu 43(2) tat-
Trattat.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-pożizzjoni adottata mill-Parlament fl-4 ta' Lulju 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) 
fil-qafas tal-proċess ta' allinjament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 38 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-
lista tal-proġetti li għalihom jingħata l-
Premju għall-kooperazzjoni innovattiva u

imħassar
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lokali msemmija fl-Artikolu 58(4) tar-
Regolament (UE) Nru RD/xxx għandha 
tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament 
skont it-tifsira tal-Artikolu [75(2)] tar-
Regolament (UE) Nru FR/xxx.
Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni msemmija 
fl-ewwel paragrafu l-Kummissjoni 
għandha tesegwixxi l-impenji tal-baġit 
skont l-Istat Membru għall-ammont totali 
tal-premjijiet mogħtija lil proġetti f’dak l-
Istat Membru fil-limitu msemmi fl-
Artikolu 51(2) tar-Regolament (UE) Nru 
RD/xxx.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qafas tal-pagamenti interim 
imsemmija fl-Artikolu 35, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel pagamenti biex 
tirrimborża l-infiq magħmul minn 
aġenziji tal-pagamenti akkreditati biex 
jagħtu l-Premjijiet imsemmija f’din it-
Taqsima fil-limiti tal-impenji baġitarji 
disponibbli għall-Istati Membri 
kkonċernati.

imħassar

2. Kull pagament għandu jkun suġġett 
għat-trażmissjoni lill-Kummissjoni ta’ 
dikjarazzjoni ta’ nfiq iffirmata mill-
aġenzija tal-pagamenti akkreditata, skont 
l-Artikolu 102(1)(c).
3. L-aġenziji tal-pagamenti akkreditati 
għandhom jistabbilixxu u jibagħtu lill-
Kummissjoni, jew direttament jew 
permezz tal-korp ta’ koordinazzjoni bħala 
intermedjarju, fejn ikun inħatar wieħed, 
dikjarazzjonijiet ta’ nfiq relatat mal-
Premju għal kooperazzjoni innovattiva u 
lokali, fil-perjodi stabbiliti mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-
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proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 112(3).
Id-dikjarazzjonijiet ta’ nfiq għandhom 
ikopru nfiq li l-aġenziji tal-pagamenti 
jkunu għamlu matul kull wieħed mill-
perjodi konċernati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
awtomatikament l-ammonti msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 38, li ma 
jkunux intużaw biex jiġu rrimborżati l-
Istati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 39 
jew li dwarhom ma tkunx ġiet 
ippreżentata lilha dikjarazzjoni ta’ nfiq li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak 
l-Artikolu b’rabta ma’ nfiq magħmul sal-
31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara dik 
tal-impenn tal-baġit.

imħassar

L-Artikoli 37(3), (4) u (5) għandhom 
japplikaw mutatis mutandis.

Emenda 15

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-

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 
jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 
f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 
informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 
esegwiti taħt l-Artikolu 61 u r-riżultati 
tagħhom u l-Istati Membri jaqbżu dak il-
perjodu, il-Kummissjoni, bi qbil mal-
prinċipju ta' proporzjonalità, tista’ 
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pagamenti interim msemmija fl-
Artikolu 35 li dwarhom l-informazzjoni ta’ 
statistka ma tkunx intbagħtet f’waqtha.

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.

Emenda 16

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 fit-territorju tiegħu l-kontroll 
ikun ser isir u għandha tikkoordina l-
verifiki li għandhom isiru, kemm jista' 
jkun b'mod konkorrenti, kif stabbilit fl-
Artikolu 61(4) ta' dan ir-Regolament.
Agenti mill-Istat Membru konċernat 
jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-kontrolli.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 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.

1. 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. Dawk id-
dokumenti ta' prova jistgħu wkoll
jinżammu f'format elettroniku.
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mar-Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 375/2012 tat-
2 ta' Mejju 2012 (ĠU L 118, 3.5.2012, p.4-5). 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat 
Membru 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 
tikkunsidrah qabel ma tiddeċiedi 
kwalunkwe rifjut għal finanzjament.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat tal-proċedura ta' konċiljazzjoni għandu jkollu impatt ikbar fil-proċedura ta' 
approvazzjoni ta' konformità. 

Emenda 19

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 
wara li jkun ġie approvat rapport ta' 
kontroll jew dokument simili li jgħid li 
tkun seħħet irregolarità u, fejn 
applikabbli, fejn dan ir-rapport ikun ġie 
irċevut mill-aġenzija jew korp ta' ħlas 
responsabbli għall-irkupru. L-ammonti 
korrispondenti, fil-waqt meta ssir it-talba 
għal irkupru, għandhom jiġu rreġistrati 
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fil-ktieb tad-debituri tal-aġenzija tal-
pagamenti.

Ġustifikazzjoni

It-terminu "mill-ewwel indikazzjoni" huwa wisq vag, filwaqt li l-preċiżjoni legali hija 
essenzjali fil-kuntest tal-proċedura ta' rkupru.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistemi eżistenti ta' kontroll u 
sanzjoni għandhom jintużaw b'rabta ma' 
kwalunkwe skema ta' pagament 
addizzjonali, u b'hekk jiġu evitati piżijiet 
u/jew spejjeż amministrattivi żejda;

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
talba għal għajnuna jew għal pagament li 
tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 jibqgħu validi għal għadd ta' 
snin, dment li l-benefiċjarji kkonċernati 
jkunu obbligati jirrappurtaw kwalunkwe 
tibdil fl-informazzjoni li jkunu 
ssottomettew inizjalment. Il-validità tal-
applikazzjoni multiannwali madankollu 
għandha tkun tiddependi minn konferma 
annwali min-naħa tal-benefiċjarju fil-
forma ta' dikjarazzjoni ta' parteċipazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Diġà taħt il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-bdiewa 
b'forom ta' applikazzjoni prestabbiliti u bbażati fuq data preċedenti, u l-bidwi jista' biss 



AD\915617MT.doc 15/17 PE491.202v02-00

MT

jindika t-tibdil. Madankollu, il-bidwi għandu jressaq applikazzjoni kull sena. 

Emenda 22

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' 
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.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza fundamentali li tiġi żgurata ġestjoni tal-ilma effikaċi madwar l-UE. 
Madankollu, minflok tingħata setgħa delegata lill-Kummissjoni, l-inklużjoni tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE) fl-ambitu tal-kundizzjonalità għandha ssir permezz ta' 
poċedura leġiżlattiva ordinarja, ladarba tkun implimentata mill-Istati Membri. 

Emenda 23

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-

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