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Emenda 45
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) Ir-regoli adottati għandhom jiżguraw 
li l-eliġibbiltà tal-art tirrifletti l-
kundizzjonijiet uniċi prevalenti f’kull Stat 
Membru f’termini kemm ta’ kultivazzjoni 
kif ukoll ta’ użu għal skopijiet agrikoli, u 
l-karatteristiċi fiżiċi tal-mergħat 
tradizzjonali sabiex jiġi evitat l-abbandun 
u jinżammu l-bijodiversità u l-
karatteristiċi tal-pajsaġġ. Biex jitqiesu 
elementi ġodda speċifiċi u biex tkun 
garantita l-protezzjoni tad-drittijiet tal-
benefiċjarji, is-setgħa biex l-atti delegati 
jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-fini tal-istipular ta’ aktar 
definizzjonijiet dwar l-aċċess għall-appoġġ 
skont dan ir-Regolament, u jiġi stabbilit 
qafas li fih l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-attivitajiet minimi li 
għandhom jitwettqu f’żoni li b'mod naturali 
jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif ukoll il-kriterji li 
jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għall-produzzjoni u l-
kriterju biex tiġi determinata l-
predominanza ta' ħxejjex u foraġġ erbaċew 
ieħor fir-rigward tal-bwar permanenti.

Or. en

Emenda 46
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Memrbi għandhom 
jingħataw il-possibilità li jittrasferixxu s-
somma inkwistjoni mill-ewwel għat-tieni 
pilastru. L-ammont massimu li jista’ jiġi 
ttrasferit għandhu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Istati Membri, sa mhux iktar tard minn 
kmieni fl-2014.

Or. lt
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Emenda 48
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-rabta 
ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-kuntest 
globali tal-baġit tal-Unjoni. Biex tiġi 
żgurata distribuzzjoni aktar ekwa ta’ 
appoġġ dirett, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi li għadhom jeżistu fil-livelli tal-
pagi u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli ta’ 
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati progressivament. matul dan 
il-perjodu, l-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti inqas minn 90 % tal-
medja għandhom jagħlqu terz mid-distakk 
bejn il-livell attwali tagħhom u dan il-
livell. Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
id-drittijiet kollha għall-pagamenti attivati 
fl-2019 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi 
wara konverġenza lejn dan il-valur li 
għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu, 
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 

(21) Minħabba l-integrazzjoni suċċessiva 
ta’ diversi setturi fl-iskema ta’ pagament 
uniku u l-perjodu ta’ wara ta’ aġġustament 
mogħti lill-bdiewa, sar dejjem iżjed diffiċli 
biex wieħed jiġġustifika l-preżenza ta' 
differenzi individwali sinifikanti fil-livell 
ta' appoġġ għal kull ettaru li jirriżulta mill-
użu ta' referenzi storiċi. Għalhekk l-appoġġ 
għad-dħul dirett għandu jkun imqassam 
b’mod iktar ekwu bejn l-Istati Membri, 
billi titnaqqas ir-rabta mar-referenzi storiċi 
u jiġi kkunsidrat il-kuntest kumplessiv tal-
baġit tal-Unjoni. Għalhekk l-appoġġ għad-
dħul għandu jitqassam b’mod aktar ekwu 
bejn l-Istati Membri, billi titnaqqas ir-rabta 
ma’ referenzi storiċi u billi jitqies il-kuntest 
globali tal-baġit tal-Unjoni. Biex tiġi 
żgurata distribuzzjoni aktar ekwa ta’ 
appoġġ dirett, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi li għadhom jeżistu fil-livelli tal-
pagi u l-ispejjeż tad-dħul, il-livelli ta’ 
appoġġ dirett għal kull ettaru għandhom 
jiġu aġġustati progressivament. matul dan 
il-perjodu, l-Istati Membri kollha 
b’pagamenti diretti inqas minn 90 % tal-
medja għandhom jagħlqu terz mid-distakk 
bejn il-livell attwali tagħhom u dan il-
livell. Minkejja dan, l-Istati Membri li l-
livelli ta’ pagamenti diretti tagħhom, anke 
wara l-aġġustament, ikunu taħt 80 % tal-
medja tal-Unjoni, għandhom jaġġustaw 
il-livell ta’ pagament tagħhom għal 80 %.
Din il-konverġenza għandha tiġi 
ffinanzjata b’mod proporzjonali mill-Istati 
Membri kollha b’pagamenti diretti 'l fuq 
mill-medja tal-Unjoni. Barra minn hekk, 
id-drittijiet kollha għall-pagamenti attivati 
fl-2019 fi Stat Membru jew f’reġjun 
għandu jkollhom valur ta’ unità uniformi 
wara konverġenza lejn dan il-valur li 
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uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur 
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

għandha sseħħ matul il-perjodu ta’ 
tranżizzjoni fi stadji lineari. Madankollu,
biex ikunu evitati konsegwenzi finanzjarji 
ta’ tfixkil għall-bdiewa, l-Istati Membri, 
wara li jkunu użaw l-iskema ta’ pagament 
uniku, u partikolarment il-mudell storiku, 
għandhom ikunu jistgħu jqisu fatturi storiċi 
b’mod parzjali meta jikkalkulaw il-valur
tad-drittijiet għall-pagament fl-ewwel sena 
tal-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida. Id-
dibattitu dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali li jmiss għall-perjodu li se 
jibda fl-2021 għandu jiffoka wkoll fuq l-
objettiv ta' konverġenza kompleta permezz 
tad-distribuzzjoni ekwa tal-appoġġ dirett 
mal-Unjoni Erwopea kollha matul dak il-
perjodu.

Or. en

Emenda 49
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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, u l-
bdiewa li impenjaw ruħhom favur miżuri 
ambjentali u klimatiċi b’konformità mal-
Artikolu 29 tar-Regolament (UE) Nru 
[RDR] għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. fi

Emenda 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 



PE489.554v01-00 8/68 AM\902453MT.doc

MT

ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jużaw 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. -
natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 
għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-
impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 
parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 
koperti bid-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa  u bid-Direttiva 
2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi , 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ 
Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u 
t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda 
r-Regolament (KEE) Nru 2092/91  
għandhom jibbenefikaw mill-komponent 
ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr ma jħarsu 
kull obbligu ieħor, meta jitqiesu l-
benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 

ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima, il-bijodiversità 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, 
kontrollabbli, 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. -natura obbligatorja 
ta’ dawn il-prattiki għandha tinteressa 
wkoll lill-bdiewa li l-impriżi tagħhom 
ikunu għalkollox jew parzjalment f’żoni ta’ 
“Natura 2000” koperti bid-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa  u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ 
Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi , sakemm dawn il-
prattiki jkunu kompatibbli mal-objettivi ta’ 
dawk id-Direttivi. Il-bdiewa li jħarsu 
b’mod sħiħ il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 
tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 
2092/91  għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
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[HZR]. [HZR].

Or. en

Emenda 51
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-trawwim ta’ agrikoltura 
sostenibbli u t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti. Il-prattiki agrikoli li 
jkunu ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent għaldaqstant se jkunu appoġġati 
mal-Unjoni kollha, filwaqt li se jinżamm 
il-bilanċ f’termini ta’ użu tal-art bejn is-
sigurtà tal-ikel u l-kunsiderazzjonijiet 
ambjentali. 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 
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konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 
sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-
bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-
28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 
organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. de

Emenda 52
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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 għandhom rabta 
mal-agrikoltura. Dawn l-azzjonijiet jistgħu 
jinkludu miżuri ta' "titjib ekoloġiku", 
bħall-għażla tal-uċuħ tar-raba’ xierqa 
għall-organiżmi slavaġ, il-foraġġ tal-
għasafar u tal-insetti, il-kurituri tal-
bijodiversità, il-miżuri ta’ mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u l-prattika tajba fir-
rigward tal-ambjent b’mod ġenerali. 
Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
proporzjonati u f’armonija mal-
kundizzjonijiet lokali tal-klima, il-ħamrija 
u l-ilma.

Or. en

Emenda 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-
Unjoni kollha. Għal dak l-għan, l-Istati 
Membri għandhom ikunu kapaċi 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) 
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Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi 
tal-Artikolu 65 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] [HZR].

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 jkollu effett fuq l-ammont ta’ 
pagamenti diretti allokati.

Or. en

Emenda 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Minħabba s-sitwazzjonijiet 
ambjentali differenti fl-Istati Membri, l-
objettivi ta’ "titjib ekoloġiku" x’katarx li 
jintlaħqu aħjar fil-livell nazzjonali jew 
f’dak reġjonali. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom iktar flessibilità fl-
applikazzjoni tal-komponent ta’ "titjib 
ekoloġiku" tal-pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 55
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar id-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jkunu 
applikati b’mod proporzjonat u mhux 
diskriminatorju u li jwassal għal titjib fil-

imħassar
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protezzjoni tal-ambjent, is-setgħa biex l-
atti delegati jiġi adottati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni tad-definizzjoni "uċuħ tal-tar-
raba’" u għar-regoli rigward l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Emenda 56
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 57
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifitajiet tal-Istati Membri, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġi adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini 
ta' aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas 

imħassar
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b'fokus ekoloġiku msemmija skont dik il-
miżura u ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi 
oħra ta' erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu 
jitqiesu biex jiġi rispettat il-perċentwali 
msemmi f’dik il-miżura.

Or. en

Emenda 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Il-komponent ta’ "titjib ekoloġiku" 
tal-pagamenti diretti għandu jinftiehem 
bħala l-inċentiv u mhux bħala piż. 
Għaldaqstant, ma għandu jiġi impost l-
ebda rekwiżit addizzjonali fuq il-bdiewa. 
Barra minn hekk, l-ebda rekwiżit jew 
restrizzjoni addizzjonali ma għandu jiġi 
impost fir-rigward ta’ żoni fejn ir-rekwiżiti 
ta' kundizzjonalità diġà huma 
applikabbli;

Or. en

Emenda 59
Corinne Lepage

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 

(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 
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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 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.

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 %. Għandha ssir 
dispożizzjoni għall-appoġġ akkoppjat fil-
każ ta’ uċuħ tar-raba’ ta’ benefiċċju 
għall-ambjent, bħal-legumi u l-uċuħ tar-
raba’ li jikkontribwixxu għall-
awtosuffiċjenza fil-proteini veġetali.

Or. fr

Emenda 60
Julie Girling
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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 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 

(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 %. Il-possibilità ta’ 
appoġġ akkoppjat għandha tkun limitata 
għal setturi żgħar bi bżonnijiet speċjali u 
m’għandhiex tintuża bħala għodda 
ġenerali. B’rabta ma’ dan, il-pagamenti 
akkoppjati għandhom jitneħħew 
gradwalment mill-aktar fis possibbli.
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tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 61
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) L-Istati Membri għandhom 
jitħallew jużaw sa 5 % tal-limitu massimu 
nazzjonali tagħhom biex jindirizzaw 
attivitajiet agrikoli speċifiċi ta’ benefiċċju 
għall-ambjent u t-trattament xieraq tal-
annimali. Dan għandu jinkludi l-
promozzjoni ta’ sistemi ta’ biedja bħall-
Biedja b'Valur Naturali Għoli u prattiki li 
jkollhom fil-mira tagħhom kemm 
prestazzjoni ambjentali kif ukoll 
standards aħjar ta’ trattament xieraq tal-
annimali. Is-setgħa biex jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni bl-iskop li 
jiġu definiti b’mod ċar il-kundizzjonijiet 
għall-għoti ta’ dan l-appoġġ speċifiku.

Or. en

Emenda 62
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi stabbilita skema 
sempliċi u speċifika għall-bdiewa 
żgħażagħ biex jitnaqqsu l-ispejjeż 

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

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

Or. fi

Emenda 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Fl-istess ħin, 
l-Istati Membri fejn il-livell ta’ appoġġ 

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

Or. en

Emenda 64
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(43) Bil-ħsieb li tissaħħaħ il-politika tal-
iżvilupp rurali tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jittrasferixxu fondi mil-limitu massimu 
tagħhom tal-pagamenti diretti għall-appoġġ 
assenjat għall-iżvilupp rurali. Dawn it-tipi 
ta’ għażliet għandhom isiru darba u għall-
perjodu kollu tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, fi ħdan ċerti limiti.

Or. en

Emenda 65
Satu Hassi, Margrete Auken
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-
ambjent;

(ii) pagament għall-bdiewa li jħarsu prattiki 
agrikoli ta’ benefiċċju għall-bijodiversità, 
għall-ġestjoni tajba tal-fertilità tal-
ħamrija, għall-klima u għall-ambjent, u li 
jmorru sostanzjalment lil hinn mir-regoli 
ta’ kundizzjonalità;

Or. en

Emenda 66
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-irkupru ta’ art agrikola abbandunata.

Or. fr

Emenda 67
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



PE489.554v01-00 22/68 AM\902453MT.doc

MT

Emenda 68
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "uċuħ tar-raba’" permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed u 
jagħtu ħsad repetut, inklużi mixtliet, u 
msaġar b’rotazzjoni qasira;

(g) "uċuħ tar-raba’ permanenti" tfisser 
uċuħ tar-raba’ li mhumiex taħt sistema ta’ 
rotazzjoni ħlief bwar u mergħat
permanenti li jokkupaw l-art għal ħames 
snin jew iżjed u jagħtu ħsad repetut, inklużi 
mixtliet, u msaġar b’rotazzjoni qasira;

Or. en

Emenda 69
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni hija problematika minħabba li l-mergħat li 
huma importanti kemm bħala riżorsa agrikola kif ukoll għall-bijodiversità huma esklużi. Din 
il-proposta tinkludi tali art u twassal għal simplifikazzjoni, sistema iktar ġusta u valuri 
ambjentali. Il-bidla tiftaħ it-triq għal iktar flessibilità għad-differenzi reġjonali, filwaqt li 
tenfasizza li l-art trid tkun agrikola biex tkun eliġibbli għall-appoġġ.
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Emenda 70
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71
Satu Hassi, Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) "biedja b’Valur Naturali Għoli" 
tfisser sistemi ta’ biedja b’attivitajiet ta’ 
biedja u art agrikola li, minħabba l-
karatteristiċi tagħhom, jistgħu jkunu 
mistennija jappoġġaw livelli għoljin ta’ 
bijodiversità jew speċijiet u ħabitats ta’ 
tħassib fir-rigward tal-konservazzjoni. 
Dawn is-sistemi huma kkaratterizzati 
b’biedja ta’ intensità baxxa u 
proporzjonijiet għoljin ta' veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali. Jistgħu jkunu 
kkaratterizzati wkoll b’diversità kbira ta’ 
kopertura tal-art.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 16 tar-Rapporteur.

Emenda 72
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li l-livelli ta' 
pagament dirett tagħhom, anke wara l-
aġġustament, ikunu taħt 80 % tal-medja 
tal-Unjoni, għandhom jaġġustaw il-livell 
ta’ pagament tagħhom għal 80 %.

Or. en

Emenda 73
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
''bidwi attiv'' fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom skont id-definizzjoni ta’ ''attività 
agrikola'' fl-Artikolu 4(1)(c). 

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.
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Emenda 74
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. Bidwi attiv tfisser persuna li teżerċita 
attività agrikola u attività agrikola tfisser:

Or. en

Emenda 75
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 
dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 
japplika wieħed minn dawk li ġejjin:

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kriterji oġġettivi u nondiskriminatorji 
adatti biex jiġi żgurat li ma jingħata ebda 
pagament dirett lil bidwi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni żżid il-piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
amministrazzjonijiet u ma tindirizzax il-problema proprja ta' bdiewa passivi minħabba li l-
maġġoranza tagħhom, fi kwalunkwe każ, jirċievu inqas minn EUR 5 000 u għalhekk ikunu 
esklużi mill-paragrafu.

Emenda 76
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 77
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) dawk li l-attivitajiet agrikoli tagħhom 
ikunu jagħmlu parti insinifikanti biss 
mill-attivitajiet ekonomiċi ġenerali 
tagħhom; jew

Or. en

Emenda 78
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-trobbija jew it-tkabbir ta' prodotti 
agrikoli inklużi l-ħsad, it-taħlib, it-
trobbija tal-annimali u ż-żamma tal-
annimali għall-finijiet ta’ biedja u
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Or. en

Emenda 79
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 80
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) dawk li l-objettivi prinċipali tan-
negozju jew tal-kumpannija tagħhom ma 
jikkonsistux fl-eżerċitar ta' attività 
agrikola.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni żżid il-piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
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amministrazzjonijiet u ma tindirizzax il-problema proprja ta' bdiewa passivi minħabba li l-
maġġoranza tagħhom, fi kwalunkwe każ, jirċievu inqas minn EUR 5 000 u għalhekk ikunu 
esklużi mill-paragrafu.

Emenda 81
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) dawk li jżommu ż-żona agrikola fi stat 
li jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni jew li jwettqu attivitajiet
minimi oħrajn li jridu jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri

Or. en

Emenda 82
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) dawk li ż-żoni tagħhom bl-uċuħ tar-
raba' jkunu ddeterjoraw matul il-ġestjoni 
tal-bidwi (art abbandunata, 
aċidifikazzjoni tal-ħamrija, tnaqqis ta’ 
materja organika fil-ħamrija li jagħmel il-
ħamrija tal-wiċċ inadegwata għall-
kultivazzjoni). 

Or. fr

Emenda 83
Riikka Manner
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-bdiewa li jkunu rċevew anqas minn 
EUR 5 000 f’pagamenti diretti għas-sena 
ta’ qabel.

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 84
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-bdiewa li jkunu rċevew anqas minn 
EUR 5 000 f’pagamenti diretti għas-sena 
ta’ qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 85
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
għall-bdiewa li jkunu rċevew anqas minn 
EUR 5 000 f’pagamenti diretti għas-sena 

imħassar
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ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni żżid il-piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
amministrazzjonijiet u ma tindirizzax il-problema proprja ta' bdiewa passivi minħabba li l-
maġġoranza tagħhom, fi kwalunkwe każ, jirċievu inqas minn EUR 5 000 u għalhekk ikunu 
esklużi mill-paragrafu.

Emenda 86
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 tat-Trattat għall-finijiet tal-
istipular ta’:

imħassar

a) kriterji biex jiġi stabbilit l-ammont ta’ 
pagamenti diretti rilevanti għall-fini tal-
paragrafi 1 u 2, b’mod partikolari fl-
ewwel sena tal-allokazzjoni tad-drittijiet 
għall-pagamenti fejn il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti għadu mhux stabbilit 
b'mod definittiv kif ukoll għall-bdiewa 
żgħażagħ;
b) eċċezzjonijiet mir-regola li l-irċevuti 
matul l-aktar sena fiskali riċenti 
għandhom jitqiesu meta dawk iċ-ċifri 
mhumiex disponisbbli; and
c) kriterji biex jiġi stabbilit meta ż-żona 
agrikola ta’ bidwi għandha titqies bħala 
żona li prinċipalment hija miżmuma 
b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni.

Or. fi
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal definizzjoni ta’ “bidwi attiv” mhijiex fattibbli. Il-kwantità 
ta' appoġġ dirett fiha nnifisha ma tgħid xejn dwar l-attività tal-bidwi. Id-deċiżjoni dwar id-
definizzjoni ta’ “bidwi attiv” hija f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 87
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 tat-Trattat għall-finijiet tal-
istipular ta’:

imħassar

(a) kriterji biex jiġi stabbilit l-ammont ta’ 
pagamenti diretti rilevanti għall-fini tal-
paragrafi 1 u 2, b’mod partikolari fl-
ewwel sena tal-allokazzjoni tad-drittijiet 
għall-pagamenti fejn il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti għadu mhux stabbilit 
b'mod definittiv kif ukoll għall-bdiewa 
żgħażagħ;
(b) eċċezzjonijiet mir-regola li l-irċevuti 
matul l-aktar sena fiskali riċenti 
għandhom jitqiesu meta dawk iċ-ċifri 
mhumiex disponisbbli; u
(c) kriterji biex jiġi stabbilit meta ż-żona 
agrikola ta’ bidwi għandha titqies bħala 
żona li prinċipalment hija miżmuma 
b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni.

Or. en

Emenda 88
Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 tat-Trattat għall-finijiet tal-
istipular ta’:

imħassar

(a) kriterji biex jiġi stabbilit l-ammont ta’ 
pagamenti diretti rilevanti għall-fini tal-
paragrafi 1 u 2, b’mod partikolari fl-
ewwel sena tal-allokazzjoni tad-drittijiet 
għall-pagamenti fejn il-valur tad-drittijiet 
għall-pagamenti għadu mhux stabbilit 
b'mod definittiv kif ukoll għall-bdiewa 
żgħażagħ;
(b) eċċezzjonijiet mir-regola li l-irċevuti 
matul l-aktar sena fiskali riċenti 
għandhom jitqiesu meta dawk iċ-ċifri 
mhumiex disponisbbli; u
(c) kriterji biex jiġi stabbilit meta ż-żona 
agrikola ta’ bidwi għandha titqies bħala 
żona li prinċipalment hija miżmuma 
b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni żżid il-piż amministrattiv kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
amministrazzjonijiet u ma tindirizzax il-problema proprja ta' bdiewa passivi minħabba li l-
maġġoranza tagħhom, fi kwalunkwe każ, jirċievu inqas minn EUR 5 000 u għalhekk ikunu 
esklużi mill-paragrafu.

Emenda 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn ir-regoli dwar il-kundizzjonalità 
previsti fl-Artikolu 93 tar-Regolament 
(UE) Nru [...] [HZR] ma jkunux 
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issodisfati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tiżgura liċ-ċittadini Ewropej li l-fondi pubbliċi mhumiex ta’ ħsara.

Emenda 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], sa 10 % tal-limiti nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji mill-
2014 sal-2019 kif stipulat fl-Anness II għal 
dan ir-Regolament. B’riżultat ta’ dan, l-
ammont korrispondenti ma għandux jibqa’ 
disponibbli għall-għoti tal-pagamenti 
diretti.

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], sa 20 % tal-limiti nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji mill-
2014 sal-2019 kif stipulat fl-Anness II għal 
dan ir-Regolament. B’riżultat ta’ dan, l-
ammont korrispondenti ma għandux jibqa’ 
disponibbli għall-għoti tal-pagamenti 
diretti. Il-fondi ttrasferiti b’dan il-mod 
għandhom ikunu ffinanzjati 100 % mill-
baġit tal-Unjoni għall-PAK bil-
kundizzjoni li jkunu indirizzati lejn l-
ambjent b’konformità mal-prijoritajiet ta’ 
żvilupp rurali (4) u (5) imsemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR].

Or. en

Emenda 91
Julie Girling
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], sa 10 % tal-limiti nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji 
mill-2014 sal-2019 kif stipulat fl-
Anness II għal dan ir-Regolament. 
B’riżultat ta’ dan, l-ammont korrispondenti 
ma għandux jibqa’ disponibbli għall-għoti 
tal-pagamenti diretti.

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli proporzjon tal-limiti massimi 
nazzjonali annwali tagħhom għas-snin 
kalandarji mill-2014 sal-2019 kif stipulat 
fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, bħala 
appoġġ addizzjonali għal miżuri skont l-
ipprogrammar dwar l-iżvilupp rurali 
ffinanzjat skont il-FAEŻR kif speċifikat 
fir-Regolament (UE) Nru [...] [RDR]. 
B’riżultat ta’ dan, l-ammont korrispondenti 
ma għandux jibqa’ disponibbli għall-għoti 
tal-pagamenti diretti.

Or. en

Emenda 92
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], sa 10 % tal-limiti nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji mill-
2014 sal-2019 kif stipulat fl-Anness II għal 
dan ir-Regolament. B’riżultat ta’ dan, l-
ammont korrispondenti ma għandux jibqa’ 
disponibbli għall-għoti tal-pagamenti 
diretti.

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RDR], sa 20 % tal-limiti nazzjonali 
annwali tagħhom għas-snin kalendarji mill-
2014 sal-2019 kif stipulat fl-Anness II għal 
dan ir-Regolament. B’riżultat ta’ dan, l-
ammont korrispondenti ma għandux jibqa’ 
disponibbli għall-għoti tal-pagamenti 
diretti.

Or. fr
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Emenda 93
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-bdiewa li, fl-2011, attivaw tal-inqas dritt 
għall-pagament wieħed taħt l-iskema ta' 
pagament uniku jew talbu appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku skont l-erja, il-
produzzjoni agrikola grossa li tista’ 
tinbiegħ, il-valur miżjud jew in-numru ta’ 
ħaddiema impjegati, it-tnejn li huma skont 
ir-Regolament (KE) Nru 73/2009, 
għandhom jirċievu drittijiet għall-pagament 
fl-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-iskema
ta' pagament bażiku sakemm huma jkunu 
intitolati għall-għoti ta’ pagamenti diretti 
skont l-Artikolu 9.

Or. it

Emenda 94
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżerva nazzjonali biex jallokaw drittijiet 
għall-pagament, bħala kwistjoni ta’ 
prijorità, lill-bdiewa żgħażagħ li jibdew l-
attività agrikola tagħhom. Id-drittijiet 
għall-pagament massimu għandhom 
jingħataw lill-bdiewa żgħażagħ li 
jimpenjaw ruħhom li jużaw prattiki 
agrikoli li ma jkunux ta’ ħsara għall-
ambjent: kontroll integrat tal-organiżmi li 
jagħmlu l-ħsara, biedja b’valur naturali 
għoli (HNV) u biedja organika.

Or. fr
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Emenda 95
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ireġġgħu lura l-art agrikola 
abbandunata għal stat kultivabbli.

Or. fr

Emenda 96
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa intitolati għal pagament skont 
l-iskema ta’ pagament bażiku msemmi fil-
Kapitolu 1 għandhom jirrispettaw għall-
ettari eliġibbli tagħhom kif iddefiniti fl-
Artikolu 25(2) il-prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent li 
ġejjin:

1. Il-bdiewa intitolati għal pagament skont 
l-iskema ta’ pagament bażiku msemmija
fil-Kapitolu 1 għandhom jirrispettaw il-
prattiki agrikoli li ġejjin maħsuba biex 
ikunu ta’ benefiċċju għall-kundizzjonijiet 
lokali tal-klima, l-ambjent u l-ilma għall-
ettari eliġibbli tagħhom kif iddefiniti fl-
Artikolu 25(2):

Or. en

Emenda 97
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jkollhom tliet uċuħ tar-raba’ 
differenti fir-raba’ li jinħarat tagħhom 

a) li jiżguraw id-diversifikazzjoni tal-uċuħ 
tar-raba’ kif imsemmi fl-Artikolu 30.
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meta r-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 3 ettari u ma jkunx użat kollu 
għall-produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla kollu mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-
ilma għal parti kbira tas-sena;

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tas-simplifikazzjoni tat-test, ir-regoli ta’ “titjib ekoloġiku” f’dan l-artikolu 
għandhom ikunu konformi mal-Artikolu 30 li huwa iktar dettaljat.

Emenda 98
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) li jkollhom żewġ uċuħ tar-raba’ 
differenti fir-raba’ li jinħarat tagħhom meta 
r-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri aktar 
ettari minn ażjenda agrikola ta’ daqs 
medju fl-Istat Membru kkonċernaat u 
jekk iktar minn 40 % tal-erja eliġibbli 
tkun użatagħall-produzzjoni ta’ ħaxix 
(miżrugħ jew naturali), jitħalla kollu 
mistrieħ jew ikkultivat kollu b’uċuħ tar-
raba’ taħt l-ilma għal parti kbira tas-sena;

Or. en

Emenda 99
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 100
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) li jagħżlu, fuq bażi ta’ rotazzjoni, uċuħ 
tar-raba’ xierqa għall-foraġġ tal-
organiżmi slavaġ, l-għasafar u l-insetti;

Or. en

Emenda 101
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) li jżommu l-bwar permanenti eżistenti; 
u

Or. en
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Emenda 102
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) li jippjanaw u jżommu l-kurituri tal-
bijodiversità; u

Or. en

Emenda 103
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jkollhom erja b’fokus ekoloġiku fiż-
żona agrikola tagħhom.

(c) li jkollhom erja b’fokus ekoloġiku 
sostenibbli fiż-żona agrikola tagħhom.

Or. de

Emenda 104
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jkollhom erja b’fokus ekoloġiku fiż-
żona agrikola tagħhom.

(c) li jimplimentaw miżuri ta’ mitigazzjoni 
tat-tibdl fil-klima flimkien ma’ prattika 
tajba fir-rigward tal-ambjent.

Or. en

Emenda 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk il-bdiewa ma jikkonformawx 
mar-rekwiżiti indikati f’dan il-Kapitolu, 
jistgħu jitilfu l-ammont tal-pagament 
tagħhom imsemmi fl-Artikolu 33(1) ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 106
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 107
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
jinsabu għalkollox jew parzjalment f’erjas 
koperti bid-Direttivi 92/43/KEE jew 
2009/147/KE, għandhom ikunu intitolati 
għall-pagament imsemmi f’dan il-Kapitolu 
bil-kundizzjoni li dawk il-prattiki jkunu 
kompatibbli fl-impriża kkonċernata mal-
objettivi ta’ dawk id-Direttivi.

3. Il-bdiewa li l-impriżi tagħhom ikunu 
jinsabu għalkollox jew parzjalment f’erjas 
koperti bid-Direttivi 92/43/KEE jew 
2009/147/KE u r-Regolament 
Nru 1698/2005 (dwar ċerti skemi 
agroambjentali), għandhom ikunu 
intitolati għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu bil-kundizzjoni li dawk il-prattiki 
jkunu kompatibbli fl-impriża kkonċernata 
mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi u dak ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 108
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Il-bdiewa li jimpenjaw ruħhom favur 
miżuri ambjentali u klimatiċi 
b’konformità mal-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) Nru [RDR] għandhom 
ikunu intitolati awtomatikament għall-
appoġġ imsemmi f’dan il-kapitolu.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa li impenjaw ruħhom favur miżuri ambjentali fl-agrikoltura taħt il-pilastru II diġà 
huma involuti fi prattiki agrikoli tajbin.

Emenda 109
João Ferreira

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-bdiewa li jużaw prattiki agrikoli 
b’valur ekoloġiku u ta’ konservazzjoni 
għoli fl-Istati Membri varji, pereżempju s-
sitwazzjoni speċifika tal-pajjiżi tal-
Mediterran, fir-rigward tad-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ u l-art 
ta’ importanza ekoloġika; l-għelejjel 
miġbura, l-għelejjel permanenti (l-
imsaġar taż-żebbuġ, id-dwieli, l-imsaġar 
tat-tuffieħ) jew l-għelejjel tar-ross u li qed 
jikkontribwixxu biex jintemm it-telf ta’ 
bijodiversità għandhom ikunu intitolati 
għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu.

Or. en

Emenda 110
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 b. Il-bdiewa li jkollhom mill-inqas 50 % 
tar-raba’ totali li jinħarat tagħhom bħala 
bwar għandhom ikunu intitolati 
awtomatikament għall-appoġġ imsemmi 
f’dan il-Kapitolu.

Or. fi

Emenda 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu 
m’għandhomx japplikaw għall-azjendi 
agrikoli b’erja tas-superfiċje inqas minn 
15-il ettaru, li, b’riżultat taċ-ċirkostanzi 
ekonomiċi u storiċi, jużaw prattiki 
agrikoli li ma jkunux ta’ ħsara għall-
ambjent u li jrawmu l-bijodiversità.

Or. lt

Emenda 112
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar ettari minn azjenda agrikola ta’ daqs 
medju fl-Istat Membru kkonċernat u jekk 
iktar minn 40 % taż-żona eliġibbli tintuża
għall-produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla kollu mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma 
għal parti kbira tas-sena, il-kultivazzjoni 
tar-raba’ li jinħarat għandha tkun 
magħmula minn tal-anqas tliet uċuħ tar-
raba’ differenti. Il-wiċċ tar-raba’ ewlieni 
ma għandux ikopri aktar minn 80 % tar-
raba’ li jinħarat.

Or. en

Emenda 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 10 ettari u ma jkunx użat kollu 
għall-mergħat (miżrugħ jew naturali), jew
jitħalla kollu mistrieħ, jew ikkultivat 
b’uċuħ tar-raba’ permanenti jew
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma 
għal parti kbira tas-sena, il-kultivazzjoni 
tar-raba’ li jinħarat għandha tkun 
magħmula minn rotazzjoni tal-uċuħ tar-
raba’ li tiknkludi tal-anqas erba’ uċuħ tar-
raba’ li mill-inqas wieħed minnhom
għandu jkun pjanta leguminuża 
reġjonalment xierqa li tkopri minimu ta’ 
10 % tal-ettari eliġibbli. Ebda wieħed minn 
dawk l-erba’ uċuħ tar-raba’ ma għandu 
jkopri aktar minn 50 % tar-raba’ li jinħarat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Based on AM 27 by the Rapporteur.

Emenda 114
Riikka Manner
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 50 % tal-azjenda agrikola ta’ 
daqs medju kif definit fl-Anness VI għall-
Istat Membru inkwistjoni, jew ma 
jitħalliex kompletament mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma 
għal parti kbira tas-sena, jew fejn inqas 
minn 50 % tar-raba’ li jinħarat tal-bidwi 
jkun għall-bwar u/jew art ħadra mhux 
maħduma u/jew uċuħ tar-raba’ 
multiannwali, il-kultivazzjoni tar-raba’ li 
jinħarat għandha tkun magħmula minn tal-
anqas tliet uċuħ tar-raba’ differenti. Ebda 
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wieħed minn dawk l-uċuħ tar-raba’ ma 
għandu jkopri anqas minn 5 % tar-raba’ li 
jinħarat u dak ewlieni ma għandux ikopri 
aktar minn 70 % tar-raba’ li jinħarat.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Limitu minimu ta’ tliet ettari huwa żgħir wisq. Ir-rekwiżit li jitkabbru tliet pjanti se jinvolvi 
burokrazija u spejjeż eċċessivi għall-azjendi agrikoli ż-żgħar.

Emenda 115
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 3 ettari u ma jkunx użat kollu 
għall-produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla kollu mistrieħ jew 
ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma 
għal parti kbira tas-sena, il-kultivazzjoni 
tar-raba’ li jinħarat għandha tkun 
magħmula minn tal-anqas tliet uċuħ tar-
raba’ differenti f’rotazzjoni jew jitħalla 
mhux maħdum għal tliet snin 
konsekuttivi. Ir-rotazzjoni għandha 
tinkludi wiċċ tar-raba’ leguminuż. Fil-każ 
ta’ azjendi agrikoli taċ-ċereali, ir-
rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ mhux 
neċessarjament għandha tinvolvi t-
tħawwil ta’ legum, iżda l-bidwi għandu 
jkun meħtieġ jiddiversifika s-sistema ta’ 
produzzjoni tiegħu b’tali mod li 10 % tal-
artkultivabbli tiegħu tkun allokata għall-
produzzjoni ta’ legum.

Or. fr

Emenda 116
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 117
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi jkopri 
aktar minn 3 ettari u ma jkunx użat għall-
produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jitħalla mistrieħ jew ikkultivat 
b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma għal parti kbira 
tas-sena, il-kultivazzjoni tar-raba’ li 
jinħarat għandha tkun magħmula minn 
rotazzjoni xierqa tal-uċuħ tar-raba’,
inkluża art mhux maħduma adatta għall-
kundizzjonijiet lokali tal-klima, l-ħamrija 
u l-ilma.

Or. en
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Emenda 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn ir-raba’ li jinħarat tal-bidwi 
jkopri inqas minn 10 ettari u ma jkunx 
użat kollu għall-mergħat jew għall-
produzzjoni ta’ ħaxix (miżrugħ jew 
naturali), jew, jitħalla kollu mistrieħ, jew 
ikkultivat b’uċuħ tar-raba’ permanenti, 
jew ikkultivat kollu b’uċuħ tar-raba’ taħt 
l-ilma għal parti kbira tas-sena, il-
kultivazzjoni tar-raba’ li jinħarat 
għandha tkun magħmula minn 
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ ta’ 
mill-inqas tliet uċuħ tar-raba’, li jinkludu 
pjanti leguminużi li jkopru minimu ta’ 
5 % tal-ettari eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 27 tar-Rapporteur.

Emenda 119
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B’deroga mill-paragrafu 1, iż-żoni 
msemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament 
(UE) Nru [RDR] b’restrizzjonijiet 
speċifiċi naturali jew oħrajn, il-
kultivazzjoni tar-raba’ li jinħarat 
għandha tkun magħmula minn tal-anqas 
żewġ uċuħ tar-raba’ differenti.  Il-wiċċ 
tar-raba’ ewlieni ma għandux ikopri aktar 
minn 80 % tar-raba’ li jinħarat.
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Or. fi

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta’ tliet uċuħ tar-raba’ huwa partikolarment diffiċli biex jiġi implimentat fil-klima 
tat-Tramuntana, u għaldaqstant żewġ uċuħ tar-raba’ għandhom ikunu suffiċjenti f’żoni 
b’kundizzjonijiet naturali diffiċli. L-istaġun qasir tat-tkabbir flimkien ma’ temperatura 
effettiva baxxa jillimitaw ħafna l-għażla tal-uċuħ tar-raba’ li jistgħu jitkabbru. Il-produzzjoni 
tal-ħaxix hija komuni wkoll f’dawk iż-żoni, u dan fih innifsu jippromwovi l-bijodiversità.

Emenda 120
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bwar permanenti Bwar u mergħat permanenti

Or. en

Emenda 121
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tinżamm iż-żona totali ta’ bwar 
permanenti.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi ta’ burokrazija u monitoraġġ, ikun aħjar li jiġi kkunsidrat l-
ammont ta’ bwar permanenti fil-livell tal-Istat Membri sħiħ milli fil-livell tal-azjenda agrikola 
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individwali.

Emenda 122
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-art li kienet tintuża bħala bwar 
permanenti tinżamm bħala bwar 
permanenti f’livell Statali.

Or. en

Emenda 123
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 124
Riikka Manner
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi ta’ burokrazija u monitoraġġ, ikun aħjar li jiġi kkunsidrat l-
ammont ta’ bwar permanenti fil-livell tal-Istat Membri sħiħ milli fil-livell tal-azjenda agrikola 
individwali.

Emenda 125
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 126
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 127
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni ta’ pjanti lenjużi għandhom 
jitqiesu ekwivalenti għaż-żoni ta’ refrenza 
ta’ bwar permanenti fi ħdan it-tifsira tal-
paragrafu preċedenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni użati għad-dwieli u ż-żebbuġ għandhom livell ta' bijodiversità komparabbli għal dak 
tal-bwar permanenti u kapaċi jaħżnu iktar karbonju. 

Emenda 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 129
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati problemi ta’ burokrazija u monitoraġġ, ikun aħjar li jiġi kkunsidrat l-
ammont ta’ bwar permanenti fil-livell tal-Istat Membri sħiħ milli fil-livell tal-azjenda agrikola 
individwali.

Emenda 130
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-bdiewa għandhom ikunu jistgħu 
jbiddlu lura sa massimu ta’ 5 % taż-żoni ta’ 
referenza tagħhom ta’ bwar permanenti u 
jġeddu 25 % taż-żona ta’ bwar miżrugħin 
tagħhom kull sena. Dak il-limitu ma 
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eċċezzjonali. għandux japplika f’każ ta’ force majeure 
jew f’ċirkustanzi eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 131
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 132
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 133
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 li 
jistabbilixxi regoli dwar iż-żieda taż-żoni 
ta’ bwar permanenti, it-tiġdid ta’ bwar 
permanenti u l-bidla mill-ġdid ta’ żoni 
agrikoli fi bwar permanenti. 

Or. fi

Emenda 134
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 li 
jistabbilixxi regoli dwar iż-żieda taż-żoni 
ta’ referenza ta’ bwar u mergħat 
permanenti kif stipulat fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1, it-tiġdid ta’ 
bwar u mergħat permanenti, il-bidla mill-
ġdid ta’ żoni agrikoli fi bwar u mergħat 
permanenti f’każ li t-tnaqqis awtorizzat 
imsemmi fil-paragrafu 2 jinqabeż, kif ukoll 
għall-modifika taż-żoni ta’ referenza ta’ 
bwar u mergħat permanenti f’każ ta’ 
trasferiment tal-art.
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Emenda 135
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32
Erja b’fokus ekoloġiku imħassar

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni 
afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).
2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tiddefinixxi aktar it-tipi 
ta' erjas b’fokus ekoloġiku msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u biex iżżid 
u tiddefinixxi tipi oħrajn ta' erjas b’fokus 
ekoloġiku li jistgħu jitqiesu biex jiġi 
rispettat il-perċentwali msemmi f'dak il-
paragrafu.

Or. en

Emenda 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 10 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
mergħat permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħalaart li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u ħabitats 
seminaturali. Sabiex jitqiesu bħala żoni 
ta’ fokus ekoloġiku, dawn iż-żoni 
m’għandhomx jinħartu, jinżergħu jew 
jiġu ffertilizzati b'fertilizzant mhux 
organiku jew imbexxa, iżda jistgħu 
jintużaw bħala mergħa, għall-ħsad jew 
ħsad bil-minġel fl-istaġun xieraq li jkun 
kompatibbli mal-bżonnijiet ta’ 
konservazzjoni tal-bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Emenda 33 tar-Rapporteur. Sabiex ikun hemm lok għal żoni b’fokus ekoloġiku 
anke f’żoni b’kultivazzjoni intensa, il-persentaġġ għandu jirrelata mal-livell tal-azjenda 
agrikola.

Emenda 137
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa b’inqas minn 50 % tar-raba’ 
li jinħarat tagħhom bħala bwar u/jew 
uċuħ tar-raba’ multiannwali għandhom 
jiżguraw li tal-anqas 7 % tal-ettari eleġibbli 
tagħhom kif definiti fl-Artikolu 25(2), 
esklużi żoni ta’ bwar permanenti, huma 
erjas b’fokus ekoloġiku bħala art li titħalla 
mistrieħa, terrazzi, iż-żamma ta’ 
karatteristiċi ta’ pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u 
żoni afforestati kif imsemmi fl-
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Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bwar tassisti l-bijodiversità, u għaldaqstant il-persentaġġ ta’ 7 % ma 
jipprovdix valur miżjud f’termini ta’ bijodiversità għall-bdiewa li jkollhom il-maġġoranza tar-
raba’ li jinħarat bħala bwar.

Emenda 138
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħal art li titħalla mistrieħa u 
żoni afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. en

Emenda 139
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
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kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii). kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii). ċifra 
ta’ 5 % tista’ titqies suffiċjenti jekk bidwi 
jieħu volontarjament miżuri ambjentali 
oħrajn, eż. billi jiżgura li d-demel likwidu 
li jiġi ġġenerat ma jinfirixx sakemm ma 
jgħaddix minn impjant tal-bijogass, 
sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-
irwejjaħ fastidjużi. B’konformità mal-
Artikolu 55, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati li 
jispeċifikaw liema miżuri addizzjonali ta’ 
benefiċċju għall-ambjent jiġġustifikaw l-
aċċettazzjoni ta' persentaġġ iżgħar tal-
ettari eliġibbli ta’ bidwi bħala suffiċjenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa li tiżdied l-aċċettazzjoni pubblika tal-agrikoltura u jitnaqqas l-
impatt tagħha fuq l-ambjent. Ir-residenti lokali jsofru inkonvenjenza serja bit-tixrid ta’ demel 
likwidu mhux trattat. Il-proċess ta’ fermentazzjoni fl-impjant tal-bijogass inaqqas b’mod 
sinifikanti kemm il-livell ta’ fastidju fil-forma ta' rwejjaħ spjaċevoli kif ukoll l-impatt fuq il-
klima.

Emenda 140
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 3 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. it
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Emenda 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni 
afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Ċerta erja tal-ettari eleġibbli kif definit 
fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ bwar 
permanenti, għandha tkun erja b’fokus 
ekoloġiku kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii). Din l-erja għandha 
tkun mill-inqas:

a) 2.5 % ta;-ettari eliġibbli, jew;
b) 7% tal-ettari eliġibbli, esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, u żoni bħalma huma t-
terrazzi, l-istrixex ta’ lqugħ, jew il-
karatteristiċi ta’ pajsaġġ, jew żoni oħrajn, 
diġà koperti bir-rekwiżiti ta’ 
kundizzjonalità.

Or. en

Emenda 142
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa 
f’rotazzjoni, terrazzi, iż-żamma ta’ 
karatteristiċi ta’ pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u 
żoni afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii)
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Emenda 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma erjas b’fokus 
ekoloġiku bħala art li titħalla mistrieħa, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni afforestati 
kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii).

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li tal-
anqas 7 % tal-ettari eleġibbli tagħhom kif 
definiti fl-Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ 
bwar permanenti, huma kkonvertiti 
f’netwerk ġestit b’mod koerenti ta’ erjas
b’fokus ekoloġiku, bħal art li titħalla 
mistrieħa, terrazzi, iż-żamma ta’ 
karatteristiċi ta’ pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u 
żoni afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. en

Emenda 144
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B’deroga mill-paragrafu 1, fiż-żoni 
msemmija fl-Artkolu 33 tar-Regolament 
(UE) Nru [RDR] b’restrizzjonijiet 
speċifiċi naturali jew oħrajn, iż-żona 
ambjentali għandha tkopri 5 % tar-raba’ 
li jinħarat tal-bidwi. 

Or. fi

Ġustifikazzjoni

B’mod partikolari fir-reġjuni tat-Tramuntana, il-klima u għalhekk il-kundizzjonijiet ta’ 
tkabbir huma iktar diffiċli minn bosta partijiet oħrajn tal-Ewropa. Fiż-żoni tat-Tramuntana l-
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istruttura tal-ġonta raba' ġeneralment tkun waħda frammentata, u l-pakketti ta’ art tal-biedja 
huma żgħar u fil-maġġoranza tagħhom huma ċċirkondati bil-foresta, u dan diġà jinkoraġġixxi 
l-bijodiversità Il-produzzjoni tal-bwar hija predominanti anki fiż-żoni tat-Tramuntana.

Emenda 145
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tiddefinixxi aktar it-tipi 
ta' erjas b’fokus ekoloġiku msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u biex iżżid 
u tiddefinixxi tipi oħrajn ta' erjas b’fokus 
ekoloġiku li jistgħu jitqiesu biex jiġi 
rispettat il-perċentwali msemmi f'dak il-
paragrafu.

2. Il-bdiewa fl-Istati Membri fejn iktar 
minn 50 % taż-żona hija koperta b’foresti, 
art mistagħdra u ħabitats naturali 
għandhom jiżguraw li mill-inqas 1.5 % 
tal-ettari eliġġibbli tagħhom ikunu erja
b'fokus ekoloġiku. Il-bdiewa li għandhom 
iżjed minn 20 % ta’ art forestali fl-erja 
eliġibbli tagħhom għandhom ikunu 
eżentati minn dan ir-rekwiżit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għal “komponent ta’ titjib ekoloġiku” għandhom jevitaw duplikazzjoni mal-KAAT 
u SMRs taħt kundizzjonalità. Dan ikun ifisser piż amministrattiv inqas, u rekwiżiti iktar 
sempliċi u ċari li mhu se joħolqu l-ebda possibilità ta' sanzjonament doppju u nuqqas ta’ 
fehim fost il-bdiewa.

Emenda 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri 
għandhom jużaw 30 % tal-limitu massimu 

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri 
għandhom jużaw minimu ta’ 30 % tal-
limitu massimu nazzjonali annwali stabbilit 
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nazzjonali annwali stabbilit fl-Anness II. fl-Anness II fl-2014, u għandhom iżidu l-
ammont għal 50 % sal-2020.

Or. en

Emenda 147
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri 
għandhom jużaw 30 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali stabbilit fl-Anness II.

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri 
għandhom jużaw 20 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali stabbilit fl-Anness II.

Or. it

Emenda 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri 
għandhom jużaw 30 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali stabbilit fl-Anness II.

1. Biex jiffinanzjaw il-pagament imsemmi 
f’dan il-Kapitolu, l-Istati Membri jistgħu
jużaw sa 30 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali stabbilit fl-Anness II.

Or. en

Emenda 149
Matthias Groote

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħtu l-pagament imsemmi fil-paragrafu 1 
liż-żoni kollha li jkunu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dak il-paragrafu jew, 
alternattivament, abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji, li 
jillimitaw il-pagament għal xi wħud miż-
żoni msemmijin fl-Artikolu 33(1) tar-
Regolament (UE) Nru [...] [RDR].

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħtu l-pagament imsemmi fil-paragrafu 1 
liż-żoni kollha li jkunu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dak il-paragrafu jew, 
alternattivament, abbażi ta’ kriterji 
ambjentali u sostenibbli oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, li jillimitaw il-pagament 
għal xi wħud miż-żoni msemmijin fl-
Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] [RDR].

Or. de

Emenda 150
Kārlis Šadurskis

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
pagament annwali lill-bdiewa żgħażagħ li 
huma intitolati għal pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku msemmija fil-
Kaptiolu 1.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagament 
annwali lill-bdiewa żgħażagħ li huma 
intitolati għal pagament skont l-iskema ta’ 
pagament bażiku msemmija fil-Kaptiolu 1.

Or. en

Emenda 151
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata lis-
setturi u l-produzzjonijiet li ġejjin ta’:
ċereali, żrieragħ taż-żjut, uċuħ tar-raba’ li 
fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, 

L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
f’ċirkostanzi straordinarji lil:
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ross, ġewż, patata b’karboidrati, ħalib u 
prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u 
vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, 
foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u 
ċikwejra, frott u ħxejjex u msajġar 
b’rotazzjoni qasira.

Or. en

Emenda 152
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Kemm jista’ jkun, iż-żoni ta’ produzzjoni għandhom jingħataw trattament ugwali.

Emenda 153
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) setturi jew lil reġjuni ta’ Stat Membru 
fejn tipi speċifiċi ta’ biedja jew setturi 
agrikoli speċifiċi jgħaddu minn ċerti 
diffikultajiet u jkunu partikolarment 
importanti għal raġunijiet ekonomiċi u/jew 
soċjali u/jew ambjentali.

Or. en

Emenda 154
Julie Girling

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2, l-appoġġ 
akkoppjat jista’ jingħata wkoll lill-bdiewa
li, fil-31 ta’ Diċembru 2013, ikollhom 
drittijiet għall-pagament mogħtija skont is-
Sezzjoni 2 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu III u l-
Artikolu 71m tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 u skont l-Artikolu 60 u r-
raba’ subparagrafu tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (KE) Nru 73/2009; u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli biex ikunu 
attivati d-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kif imsemmi 
fil-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta’ dan ir-
Regolament.

(b) bdiewa li, fil-31 ta’ Diċembru 2013, 
ikollhom drittijiet għall-pagament mogħtija 
skont is-Sezzjoni 2 tal-Kapitolu 3 tat-
Titolu III u l-Artikolu 71m tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 u skont l-Artikolu 60 
u r-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 65 tar-
Regolament (KE) Nru 73/2009; u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli biex ikunu 
attivati d-drittijiet għall-pagament skont l-
iskema ta’ pagament bażiku kif imsemmi 
fil-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta’ dan ir-
Regolament, b’deroga mill-punt (a).

Or. en

Emenda 155
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jiffinanzjaw l-appoġġ akkoppjat 
volontarju, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu, sal-1 ta’ Awwissu tas-sena ta’ 
qabel l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni 
ta’ appoġġ bħal dan, li jużaw sa 5 % tal-
limitu massimu nazzjonali annwali 
tagħhom stabbilit fl-Anness II.

1. Biex jiffinanzjaw l-appoġġ akkoppjat 
volontarju, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu, sal-1 ta’ Awwissu tas-sena ta’ 
qabel l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni 
ta’ appoġġ bħal dan, li jużaw sa 20 % tal-
limitu massimu nazzjonali annwali 
tagħhom stabbilit fl-Anness II.

Or. it

Emenda 156
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri li allokaw matul tal-inqas sena 
waħda matul il-perjodu 2010-2013, aktar 
minn 10 % tal-ammont disponibbli 
tagħhom għall-għoti ta’ pagamenti diretti li 
hemm provvediment għalihom fit-Titoli 
III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 
73/2009, bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 6 tal-
Kapitolu 1 tat-Titolu IV, għall-iffinanzjar 
tal-miżuri stipulati fit-Taqsima 2 tal-
Kapitolu 2 tat-Titolu III tar-Regolament 
Nru 73/2009, l-appoġġ li hemm 
provvediment għalih fil-punti (i) sa (iv) tal-
paragrafu 1(a) u l-paragrafi 1(b) u (e) tal-
Artikolu 68 ta' dak ir-Regolament, jew il-
miżuri skont il-Kapitolu 1, bl-eċċezzjoni 
tat-Taqsima 6, tat-Titolu IV ta' dak ir-
Regolament jistgħu jiddeċiedu li jużaw 
aktar minn 10 % tal-limitu massimu 
annwali stipulat fl-Anness II bl-
approvazzjoni tal-Kummissjoni skont l-
Artikolu 41.

3. B’deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri li allokaw matul tal-inqas sena 
waħda matul il-perjodu 2010-2013, aktar 
minn 10 % tal-ammont disponibbli 
tagħhom għall-għoti ta’ pagamenti diretti li 
hemm provvediment għalihom fl-
Artikolu 182(7) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-
22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli 
u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (Ir-Regolament 
Waħdieni dwar l-OKS1) u fit-Titoli III, IV 
u V tar-Regolament (KE) Nru 73/2009, bl-
eċċezzjoni tat-Taqsima 6 tal-Kapitolu 1 tat-
Titolu IV, għall-iffinanzjar tal-miżuri 
stipulati fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 2 tat-
Titolu III tar-Regolament Nru 73/2009, l-
appoġġ li hemm provvediment għalih fil-
punti (i) sa (iv) tal-paragrafu 1(a) u l-
paragrafi 1(b) u (e) tal-Artikolu 68 ta' dak 
ir-Regolament, jew il-miżuri skont il-
Kapitolu 1, bl-eċċezzjoni tat-Taqsima 6, 
tat-Titolu IV ta' dak ir-Regolament jistgħu 
jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % tal-
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limitu massimu annwali stipulat fl-Anness 
II bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 41.

____________
ĠU L 299, 16.11.07, p. 1.

Or. fi

Emenda 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex tkun żgurata ġestjoni effiċjenti tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
tal-qoton, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar regoli u kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni ta’ art u ta’ 
varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton.

3. Biex tkun żgurata ġestjoni effiċjenti tal-
pagament speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ 
tal-qoton, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar regoli u kundizzjonijiet 
għall-awtorizzazzjoni ta’ art u ta’ 
varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba’ tal-qoton.
Dawn ir-regoli għandhom jinkludu r-
rekwiżit ta’ valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-użu kbir ħafna ta' pestiċidi u l-konsum tal-ilma għall-irrigazzjoni tat-tkabbir tal-
qoton, huwa xieraq li jkun hemm rekwiżit ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali qabel ma tiġi 
awtorizzata kwalunkwe art għall-produzzjoni tal-qoton.

Emenda 158
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
fis-seħħ skema ta’ bdiewa żgħar 
b’konformità ma’ dan it-Titolu. Minkejja 
dan, fejn il-proporzjon tal-benefiċjarji 
potenzjali tal-appoġġ fi Stat Membru jkun 
inqas minn 5 % tal-bdiewa t iegħu, l-Istat 
Membru m’għandux għalfejn japplika l-
iskema tal-bdiewa żgħar.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-burokrazija żejda, it-twaqqif ta’ skema għall-bdiewa żgħar għandha tkun 
f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 159
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema 
għall-bdiewa żgħar għandhom ikunu eżenti 
mill-prattiki agrikoli stabbiliti skont il-
Kapitolu 2 tat-Titolu III.

3. Il-bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema 
għall-bdiewa żgħar għandhom ikunu eżenti 
mill-prattiki agrikoli stabbiliti skont il-
Kapitolu 2 tat-Titolu III. Minkejja dan, 
huma għandhom jitilfu 30 % tal-
pagament bażiku tagħhom sakemm ma 
jbigħux 10 % tal-produzzjoni tagħhom 
direttament jew lokalment.

Or. fr


