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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-perspettiva tal-politika dwar l-iżvilupp, wieħed jista' jissuġġerixxi Politika Agrikola 
Komuni (PAK) kompletament differenti minn dik ippreżentata fil-proposti ta' riforma mill-
Kummissjoni. Riforma PAK aktar ambizzjuża, fejn ikun hemm impenn aktar insistenti għall-
iffukar tal-pagamenti diretti u l-pagamenti akkoppjati jispiċċaw, ikollha impatt akbar fuq it-
tneħħija tat-tgħawwiġ li fadal fuq is-swieq dinjija kkawżat mill-PAK. 

Madankollu numru ta' inkoerenzi magħrufin sew ġew indirizzati tul ir-riformi PAK li 
għaddew, tendenza li tkompliet bil-proposti attwali tal-Kummissjoni. L-appoġġ għall-biedja 
ġie diżakkoppjat fil-maġġorparti tiegħu u r-rwoli tal-mekkaniżmi tal-intervent tas-suq u r-
rifużjonijiet tal-esportazzjoni tnaqqsu b'mod sinifikanti.

Waħda mill-innovazzjonijiet ewlenin fil-proposta ta' riforma l-aktar reċenti hija l-komponent 
ta' titjib ekoloġiku obbligatorju tal-pagamenti diretti, permezz tal-appoġġ għall-miżuri 
ambjentali madwar l-UE, filwaqt li tingħata prijorità għall-miri tal-politika dwar il-klima u l-
ambjent. Dan mhux se joħloq sitwazzjoni kompetittiva mal-bdiewa fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Barra minn hekk, il-miżuri ambjentali obbligatorji se jikkontribwixxu sabiex it-
tibdil fil-klima, li għandu riperkussjonijiet qawwija fuq ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
jinżamm taħt kontroll. Filwaqt li jista' jkun meħtieġ titjib fid-dettalji, ir-rapporteur tappoġġa 
bil-qawwi l-komponent ta' titjib ekoloġiku tal-proposta tal-Kummissjoni.

Minkejja x-xejriet pożittivi, għad hemm madankollu problemi reali li għandhom jiġu 
indirizzati mill-perspettiva tal-politika dwar l-iżvilupp. Il-PAK rriformata għad għandha 
effetti esterni li mhumiex ikkunsidrati biżżejjed fil-proposti tal-Kummissjoni. Għalhekk, ir-
regolamenti PAK għandhom jiġu eżaminati b'attenzjoni, fid-dawl tal-obbligu tat-Trattat biex 
tkun żgurata l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD) (l-Artikolu 208 TFUE). 

Il-PAK m'għandhiex effetti li japplikaw għall-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw, iżda f'każijiet 
konkreti deher li miżuri individwali tal-PAK jistgħu jwasslu għal żidiet f'daqqa fl-
importazzjonijiet f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jheddu l-għajxien tal-bdiewa lokali u jdgħajfu 
l-politiki tas-settur agrikolu adottati mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex itejbu s-sigurtà tal-
ikel tagħhom fuq perjodu twil. Barra minn hekk, fid-dawl ta' fehim aktar wiesa' tal-PCD li 
jmur lil hinn mill-kunċett 'li ma ssirx ħsara', xi elementi tat-'tieni pilastru' jistgħu jgħinu fil-
ħolqien ta' sinerġiji u fit-titjib tal-kooperazzjoni bejn il-bdiewa fl-Ewropa u l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. 

Ir-rapporteur għaldaqstant tipproponi emendi kif ġej:

● Il-PAK għandha titpoġġa fil-qafas usa' tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp tal-UE u l-
impatti esterni tagħha għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib, bil-parteċipazzjoni tal-
gvernijiet u l-partijiet interessati tal-pajjiżi sħab.

● Is-sussidji tal-esportazzjoni għandhom jitneħħew totalment. Sadattant, ir-rifużjonijiet tal-
esportazzjoni m'għandhomx jingħataw jekk ikun hemm ir-riskju ta' konsegwenzi serji 
għall-produtturi lokali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ġeneralment miżuri ta' protezzjoni 
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bħax-xiri ta' intervent, jistgħu jwasslu għal sostituzzjoni tal-kostijiet ta' aġġustament għall-
produtturi mhux tal-UE. 

● Il-politika u d-dipendenza tal-UE fuq importazzjonijiet ta' pjanti tal-proteini għandhom 
impatti ambjentali u soċjali negattivi fuq il-pajjiżi esportaturi li qed jiżviluppaw. Il-
promozzjoni tat-tkabbir ta' legumi fl-Ewropa jista' jtaffi wkoll it-tibdil fil-klima u jista' 
jikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-bijodiversità u l-fertilità tal-ħamrija. 

● Kif diġà propost mill-Kumitat għall-Iżvilupp fl-2011, il-pagamenti diretti għandhom jiġu 
diżakkoppjati mill-produzzjoni sabiex jinħolqu kundizzjonijiet indaqs għall-prodotti 
agrikoli tal-UE u dawk tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għall-istimolu ta' kummerċ ġust u 
tkabbir sostenibbli.

Ir-rapporteur tagħraf li dawn il-bidliet waħedhom mhux se jkunu biżżejjed biex jindirizzaw l-
isfida globali tas-sigurtà tal-ikel u t-tħassib tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-rigward tal-
funzjonament tas-swieq agrikoli. Politiki oħrajn, b'mod partikolari l-politika għall-kummerċ 
tal-UE, iżda wkoll il-politika għall-enerġija jew il-politika għas-sigurtà tal-ikel, jaffetwaw 
b'mod kruċjali l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda dawn l-isfidi ma jistgħux jiġu indirizzati fil-
kuntest ta' din il-proposta għal riforma. Pereżempju l-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika 
għandhom jippermettu u jħeġġu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw importaturi netti tal-ikel jibnu 
mill-ġdid u jsaħħu s-settur agrikolu tagħhom. 

Il-politika għall-iżvilupp u d-djalogu politiku għandhom jintużaw b'mod immirat sabiex il-
pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jibbenefikaw minn kummerċ agrikolu internazzjonali 
u japplikaw strumenti moderni għall-ġestjoni tas-suq bħalma tagħmel l-Unjoni. Problema 
f'dan il-kuntest hija l-konċentrazzjoni tas-setgħa tul ċerti punti tal-katini tal-ikel. Fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, normalment il-produtturi l-kbar għandhom vantaġġ f'agrikoltura mmexxija 
mill-esportazzjoni.

L-isfida ewlenija għall-PCD hija meta l-interessi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u dawk fl-
Ewropa jkunu konfliġġenti. L-allinjament ta' dawn l-interessi u l-faċilità fil-ħolqien ta' 
sitwazzjonijiet favorevoli għaż-żewġ naħat jirriflettu l-perspettiva fuq perjodu twil. 
Għaldaqstant, l-għan tal-proposti tar-rapporteur mhuwiex li jdgħajef il-miri leġittimi tal-PAK, 
iżda li jsiru aġġustamenti partikolari fejn jitqiesu li huma meħtieġa mill-perspettiva tal-
politika għall-iżvilupp.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-riforma għandha tiżgura li, 
b'konformità mal-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), l-objettivi tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp, inklużi dawk 
approvati fil-kuntest tan-Nazzjonijiet 
Uniti u organizzazzjonijiet internazzjonali 
oħrajn, jitqiesu mill-PAK.  Miżuri 
meħuda skont dan ir-Regolament 
m'għandhomx jipperikolaw il-kapaċità 
tal-produzzjoni tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel 
fuq perjodu twil tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk l-
anqas żviluppati, u għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-impenji 
tal-Unjoni sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li possibiliment jaffetwaw lill-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi dwar l-iżvilupp. Objettivi ewlenin tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE huma li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u li tittejjeb is-sigurtà globali tal-ikel. Il-politika agrikola tal-UE għandha effetti 
esterni, b'influwenza b'mod partikolari fuq il-kummerċ agrikolu. Il-prinċipju PCD jitlob li r-
riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq agrikoli lokali u l-produtturi lokali f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jiġu mmonitorjati u fejn possibbli, evitati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 



PE485.891v01-00 6/9 PA\895747MT.doc

MT

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

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw parti mil-limiti massimi nazzjonali 
tagħhom għal pagamenti diretti għal 
appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi f’każijiet 
definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li jistgħu 
jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jużaw, sal-2017, parti mil-limiti massimi 
nazzjonali tagħhom għal pagamenti diretti 
għal appoġġ akkoppjat f’ċerti setturi 
f’każijiet definiti b’mod ċar. Ir-riżorsi li 
jistgħu jintużaw għal kwalunkwe appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati għal 
livell xieraq, waqt li appoġġ bħal dan 
jitħalla jingħata fl-Istati Membri jew fir-
reġjuni speċifiċi tagħhom li jħabbtu 
wiċċhom ma’ sitwazzjonijiet partikolari, 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi, 
ambjentali u/jew soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw sa 5 % mil-
limiti massimi nazzjonali tagħhom għal 
dan l-appoġġ, jew 10 % fil-każ li l-livell 
tagħhom ta’ appoġġ akkoppjat f’sena 
waħda mis-snin tal-perjodu mill-2010 sal-
2013 ikun aktar minn 5 %. Madankollu, 
f’każijiet ġustifikati kif imiss fejn 
jintwerew ċerti ħtiġijiet sensittivi f’reġjun, 
u wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom. L-appoġġ akkoppjat 
għandu jingħata biss sakemm ikun meħtieġ 
biex jinħoloq inċentiv biex jinżammu l-
livelli attwali ta’ produzzjoni f’dawk ir-
reġjuni. Dan l-appoġġ għandu wkoll ikun 
disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, fil-
31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
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għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
Stat Membru, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tingħata s-setgħa biex tadotta atti ta' 
implimentazzjoni mingħajr ma tapplika r-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa għandha tinġieb konformi mat-tibdil propost għad-dispożizzjonijiet dwar l-
appoġġ akkoppjat.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp

B'konformità mal-Artikolu 208 TFUE, l-
objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
inklużi dawk approvati fil-kuntest tan-
Nazzjonijiet Uniti u organizzazzjonijiet 
internazzjonali oħra, għandhom jitqiesu 
fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Miżuri meħuda skont dan ir-
Regolament m'għandhomx jipperikolaw 
il-kapaċità tal-produzzjoni tal-ikel u s-
sigurtà tal-ikel fuq perjodu twil tal-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari dawk 
l-anqas żviluppati, u għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-impenji 
tal-Unjoni sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 208 TFUE, il-politiki kollha tal-UE li possibiliment jaffetwaw il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għandhom jikkunsidraw l-objettivi dwar l-iżvilupp. Objettivi ewlenin tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE huma li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp agrikolu tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u li tittejjeb is-sigurtà globali tal-ikel. Il-politika agrikola tal-UE għandha effetti 
esterni, b'influwenza b'mod partikolari fuq il-kummerċ agrikolu. Il-prinċipju PCD jitlob li r-
riperkussjonijiet potenzjali fuq is-swieq agrikoli lokali u l-produtturi lokali f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jiġu mmonitorjati u fejn possibbli, evitati.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fi [is-seba’] jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fi [is-seba’] jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.
Madankollu, l-Artikoli 14, 20(5), 22(6), 
35(1), 37(1) u 39 għandhom japplikaw 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Madankollu, l-Artikoli 14, 20(5), 22(6), 
35(1), 37(1) u 39 għandhom japplikaw 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

L-Artikoli 38 sa 41 għandhom japplikaw 
sal-31 ta' Diċembru 2017.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier 
tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier 
tiegħu u japplika direttament fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet rigward l-appoġġ akkoppjat għandhom jitneħħew sal-2017. Dan se 
jnaqqas ulterjorment l-effetti tal-PAK li jgħawġu l-kummerċ, li jistgħu jħallu impatt negattiv 
fuq l-iżvilupp agrikolu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 


