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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-bżonn ta’ riforma ħadra

Illum, il-Politika Agrikola Komuni (PAK) tikkostitwixxi iktar minn 40% tal-baġit ġenerali 
tal-UE. Dan huwa ammont enormi ta’ flus u għalhekk huwa importanti ħafna mil-lat 
ambjentali jekk dawn il-flus jintnefqux b’mod sostenibbli jew le. Sabiex nipproteġu l-ambjent 
tagħna fis-snin li ġejjin għandna bżonn bidla radikali fil-PAK. 

Ma hemm l-ebda dubju li jekk inħarsu lejn l-istampa ġenerali, il-mod li bih qed titmexxa l-
agrikoltura llum fl-Ewropa mhuwiex sostenibbli fuq perjodu ta’ żmien fit-tul. Dan għandu 
konsegwenzi gravi fuq ir-riżorsi naturali tagħna, fosthom il-ħamrija, l-ilma, il-bijodiversità u 
l-klima. Dawn li ġejjin huma xi eżempji li jenfasizzaw il-problema:

 L-art agrikola għandha rwol importanti fil-forniment ta’ ħabitat għall-organiżmi 
slavaġ u għall-ispeċijiet tal-għasafar. Fl-2011 l-Indiċi Ewropew tal-Għasafar taż-Żoni 
Agrikoli, li jimmonitorja l-popolazzjonijiet tal-għasafar fiż-żoni agrikoli, niżel għal-
livell l-aktar baxx li qatt ġie rreġistrat.

 L-agrikoltura hija sors ewlieni ta’ tniġġis fl-ilmijiet Ewropej. Il-biedja hija 
responsabbli għal iktar minn 50% tan-nitroġenu fl-ilma u hija sors sinifikanti ta’ 
fosfati.

 L-agrikoltura hija responsabbli għal 9.6% tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra 
fl-UE – 75% tal-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu u 49% tal-emissjonijiet tal-
metan tal-UE. 

Sabiex inbiddlu dan l-iżvilupp u nagħmlu l-agrikoltura Ewropea waħda sostenibbli rridu 
nibdlu b’mod fundamentali l-filosofija tal-PAK. Il-pagamenti diretti – li jikkostitwixxu 75% 
tal-baġit tal-PAK – tradizzjonalment appoġġaw biedja intensa. U apparti r-regoli dwar il-
kundizzjonalità, il-pagamenti diretti ma jagħtu l-ebda inċentiv għal prattiki sostenibbli. 

Ir-rapporteur jipproponi riforma tal-pagamenti diretti tal-PAK sabiex jiġu prijoritizzati għall-
bdiewa li jaħdmu b’sistemi ta’ biedja sostenibbli. Il-prinċipju gwida tal-PAK għandu jkun li 
jiġi żgurat li l-flus pubbliċi jappoġġaw beni pubbliċi. 

Il-proposta tal-Kummissjoni – u kif tista’ tissaħħaħ

F’Novembru tal-2011 il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal riforma bil-ħsieb li l-
pagamenti diretti jsiru iktar “ħodor”. Il-Kummissjoni ppreżentat tliet elementi msejħa ta’ 
tħaddir: id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, l-artijiet agrikoli permanenti u ż-żoni ta’ 
konċentrazzjoni ekoloġika. Ir-rapporteur jipproponi li dawn l-elementi jissaħħu b’dan il-mod:

1. Minflok id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ għandna bżonn rekwiżit ta’ rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba'. Id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ kull ma tagħmel hu li tagħti inċentiv 
biex il-bdiewa jieħdu biċċiet mill-art tagħhom biex iħawlu wċuħ tar-raba’ differenti u mhux 
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se tgħin lill-ambjent. Min-naħa l-oħra, ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ tevita l-monokultura, 
ittejjeb il-bijodiversità u tnaqqas il-bżonn tal-użu ta’ pestiċidi.

2. Ir-rapporteur jappoġġa l-idea li jiġi protett l-ammont ta’ bwar/mergħat permanenti sabiex 
jiġi żgurat li l-mergħat jibqgħu għall-inqas fl-istess livell li jinsabu fih illum. Iżda sabiex jiġi 
żgurat dan l-għan, is-sena bażi għal kemm għandhom jinżammu mergħat permanenti għandha 
tiġi stabbilita fil-passat iktar milli fil-futur. Jekk dan ma jsirx, il-bdiewa jkunu qed jingħataw 
inċentiv pervers biex jaħartu l-bwar tagħhom sabiex jevitaw li jkollhom jissodisfaw dan ir-
rekwiżit.

3. L-idea li titwarrab art agrikola għal żoni ta’ konċentrazzjoni ekoloġika li għandha tibqa' 
mhux mittiefsa hija element utli ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni. Minkejja dan, ir-
rapporteur jipproponi li l-persentaġġ ta’ art agrikola li għandha taqa’ taħt il-kategorija ta’ żona 
ta’ konċentrazzjoni ekoloġika jogħla minn 7 % għal 10 %, peress li diversi analiżi juru li 
sabiex jinkisbu effetti sinifikanti miż-żoni ta' konċentazzjoni ekoloġika mill-inqas għandhom 
jiġu allokati 10% tal-art agrikola1. 

4. Finalment ir-rapporteur jipproponi li jiżdied mal-pakkett ir-raba’ element ta’ tħaddir, li 
huwa rekwiżit ta’ kopertura tal-ħamrija. Il-bdiewa jkollhom jiżguraw li l-art tagħhom ma 
tibqax mhux maħduma għal iktar minn 5-8 ġimgħat konsekuttivi. Din tkun għodda importanti 
sabiex jiġi evitat it-telf ta’ ħamrija u sabiex in-nutrijenti ma jitħallewx iniġġsu l-ambjent 
akwatiku.

Modulazzjoni

Diskussjoni kruċjali oħra fir-rigward tat-tħaddir hija dwar il-kwistjoni tal-modulazzjoni. 
Kemm għandu jkun hemm fondi mill-Pilastru I disponibbli għall-modulazzjoni għall-Pilastru 
II? Il-Kummissjoni tipproponi 10 %, iżda ma jidhirx ċar x’inhu l-argument għal dan in-
numru. Il-modulazzjoni hija volontarja u għalhekk ma hemm l-ebda raġuni valida għalfejn l-
Istati Membri m’għandhomx jitħallew jiddeċiedu huma stess x’livell ta’ modulazzjoni jixtiequ 
mill-Pilastru I għall-Pilastru II. 

Ir-rapporteur jipproponi li tinteħħa l-possibilità ta’ modulazzjoni bil-kontra li teżisti għal xi 
Stati Membri fil-proposta tal-Kummissjoni. Illum din il-possibilità ma teżistix u l-
introduzzjoni ta’ tali possibilità fil-fatt tkun waħda problematika ħafna minn perspettiva 
ambjentali. 

Lejn agrikoltura aktar sostenibbli

L-UE, fl-istrateġija 2020 tagħha impenjat ruħha li tiżgura li t-tkabbir ekonomiku jkun wieħed 
sostenibbli. F’dan il-kuntest l-UE stabbiliet għan li “Twaqqaf it-telf tal-bijodiversità u d-
degradazzjoni tas-servizzi ekosistemiċi fl-UE sal-2020, u li tirrestawrahom safejn ikun 
fattibbli”. U fil-“Pjan direzzjonali għal ekonomija b'użu baxx ta' karbonju” tagħha, impenjat 
ruħha li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra mis-settur agrikolu b'bejn 42 u 48 % 
fl-2050. 
                                               
1 Ara fost l-oħrajn: Naturschutzbund Deutschland (NABU), Jannar 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berlin.
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Sabiex dawn l-għanijiet ma jibgħux sempliċement paroli biss l-UE trid tagħmel riforma 
ambizzjuża tal-mod kif qed jintużaw il-pagamenti diretti fil-PAK. Il-flus pubbliċi jridu 
jappoġġaw il-beni pubbliċi. L-għan tagħna għandu jkun li niżguraw dan il-prinċipju fir-
riforma tal-PAK.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 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) Biex jitqiesu elementi ġodda speċifiċi 
biex tkun garantita l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-benefiċjarji u biex jiġi żgurat 
il-provvediment ta’ beni pubbliċi, is-setgħa 
biex l-atti delegati jiġu 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, l-attivitajiet minimi li 
għandhom jitwettqu f’żoni li b'mod naturali 
jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni u l-attivitajiet minimi li 
għandhom jitwettqu bl-iskop li tiġi 
konservata n-natura skont in-netwerk 
Natura 2000 jew skont programmi ta’ 
konservazzjoni ekwivalenti, kif ukoll il-
kriterji li jridu jilħqu l-bdiewa biex jitqies li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola f’kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba (KAAT) għall-
produzzjoni u l-kriterju biex tiġi 
determinata l-predominanza ta' ħxejjex u 
foraġġ ieħor fir-rigward tal-mergħat
permanenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ attività agrikola hija sodisfaċenti peress li tirrikonoxxi kemm il-
produzzjoni ta’ komoditajiet agrikoli mill-biedja kif ukoll il-beni pubbliċi ambjentali bażiċi li 
l-KAAT tista’ tiżgura. Peress li s-sodisfar tar-rekwiżiti tal-KAAT se jibqa’ kundizzjoni għall-
biċċa l-kbira tal-pagamenti diretti tal-Pilastru I, dan għandu jifforma wkoll parti ewlenija 
mid-definizzjoni ta’ attività agrikola.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jittrasferixxu ammont li jagħżlu 
huma stess mill-Pilastru I għall-Pilastru 
II. L-ammont li jintgħażel jista’ jogħla 
kull sena b’konformità mal-Artikolu 14 
jekk Stat Membru jkun jixtieq jagħmel 
dan. Din il-flessibilità bejn iż-żewġ pilastri 
għandha tiżgura li l-Politika Agrikola 
Komuni tikkontribwixxi għal żvilupp 
ambjentali pożittiv fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu liberi li jagħżlu kemm iridu jittrasferixxu fondi mill-Pilastru 
1 għall-Pilastru 2. Peress li l-fakultà ta’ modulazzjoni hija volontarja ma hemm l-ebda 
argument validu għalfejn l-Istati Membri m’għandux ikollhom il-possibilità - jekk ikunu jridu 
- li jittrasferixxu l-ammont ta’ fondi tal-Pilastru 1 li huma jqisu xieraq għall-Pilastru 2.

Emenda 3

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 

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

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 b’rabta stretta 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 bħar-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ mergħat 
permanenti, il-kopertura tal-ħamrija 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 2092/9121 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]. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pagament għat-titjib ekoloġiku m’għandux jieħu l-forma ta’ supplementazzjoni iżda għandu 
jkun marbut mal-pagament bażiku sabiex jiġu żgurati l-effiċjenza u t-twassil tiegħu madwar l-
UE kollha.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ hija prattika agronomika li tista’ tagħti kontribut ħafna ikbar 
mid-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ u tagħmel iktar sens għall-fertilità tal-ħamrija u 
għat-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi. 

Emenda 5

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

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ mergħat permanenti (ara l-Artikolu 4 paragrafu 1(h)) tgħin sabiex jiġu 
esklużi l-bwar intensivi ħafna li ma joħolqux benefiċċji għall-klima jew għall-bijodiversità u 
minflok tiffoka fuq mergħat mhux erbaċej jew għudin. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Biex ikun żgurat li l-obbligi 
msemmija fil-miżura dwar id-
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ jkunu 
implimentati b’mod ġust u mhux 
diskriminatorju u jwasslu għal titjib fil-
protezzjoni tal-ambjent tal-ilma u jiġi 
evitat it-telf tal-ħamrija, is-setgħa biex 
jiġu adottati atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini tal-
adozzjoni tar-regoli rigward l-
applikazzjoni tal-miżura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf tal-ħamrija huwa sfida ewlenija li qed taffaċċa l-agrikoltura Ewropea. Mudelli ġodda 
magħmula miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea jistmaw li hemm 
problema ta’ erożjoni mill-ilma f’1.3 miljun km2 ta’ erja tas-superfiċje fl-UE-27. Barra minn 
hekk f’20% ta’ din l-erja tas-superfiċje hemm telf ta' iktar minn 10 tunnellati għal kull ettaru 
kull sena. B’riżultat ta’ dan jeħtieġ li tiġi introdotta miżura li tindirizza direttament it-telf tal-
ħamrija u t-trasferiment ta’ nutrijenti direttament fl-ilma ta' taħt l-art.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) Biex tkun żgurata l-implimentazzoni 
tal-miżura dwar erjas b’fokus ekoloġiku 
b’mod effikaċi u koerenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri, 
is-setgħa biex l-atti delegati jiġu adottati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha 
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni għall-fini 
ta' aktar definizzjoni tat-tipi ta' erjas 
b'fokus ekoloġiku msemmija skont dik il-
miżura u ż-żieda u d-definizzjoni ta' tipi 
oħra ta' erjas b'fokus ekoloġiċi li jistgħu 
jitqiesu biex jiġi rispettat l-obbligu tal-
Istati Membri li jiżguraw li mill-inqas 
10% tal-ettari eliġibbli, bl-esklużjoni tal-
erjas taħt mergħat permanenti, jkunu żoni 
ta’ fokus ekoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni ta’ fokus ekoloġiku jikkostitwixxu xibka ta’ sikurezza essenzjali li se tgħin sabiex tiġi 
protetta l-bażi tar-riżorsi naturali tal-azjendi agrikoli. Skont xi analiżijiet differenti (ara 
pereżempju l-ġustifikazzjoni ta’ dan id-dokument), 10% biss ta' dawk iż-żoni se jgħinu l-kisba 
ta’ benefiċċji ambjentali reali: li jħallu l-pollinaturi jimigraw liberament flimkien ma’ 
benefiċċji reali tal-klima, tal-ħamrija u tal-ilma.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 
b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 
b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 
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Membri għandhom ikun jistgħu jużaw parti 
mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 
għall-pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali abbażi tal-erja flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 
joperaw f’żoni bħal dawn. Dak il-pagament 
ma għandux jissostitwixxi l-appoġġ mogħti 
taħt programmi ta' żvilupp rurali u ma 
għandux jingħata lil bdiewa f'żoni li ġew 
allokati skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)1

iżda li ma ġewx magħżula skont l-
Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' ...  dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 
minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR].

Membri għandhom ikun jistgħu jużaw parti 
mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 
għall-pagamenti diretti biex jagħtu 
pagament annwali abbażi tal-erja flimkien 
mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 
joperaw f’żoni bħal dawn. L-Istati Membri 
jistgħu jagħżlu, abbażi ta’ kriterji 
ambjentali oġġettivi, bħalma hu l-Valur 
Naturali Għoli, li jillimitaw dawn il-
pagamenti għall-bdiewa msemmija fl-
Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) 
Nru [...] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ ... dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali minn-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RŻR].  
Dak il-pagament ma għandux jissostitwixxi 
l-appoġġ mogħti taħt programmi ta' żvilupp 
rurali u ma għandux jingħata lil bdiewa 
f'żoni li ġew allokati skont ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-
20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)2
iżda li ma ġewx magħżula skont l-
Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE)
Nru [...] [RŻR].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa minn żoni b’limitazzjonijiet naturali li qed jikkontribwixxu b’mod attiv għaż-żamma 
tal-pajsaġġ u l-protezzjoni u ż-żamma tal-bijodiversità, il-ħamrija, il-klima u l-ilma 
għandhom jiġu appoġġati permezz ta’ din il-miżura. Is-sistemi ta’ biedja assoċjati maż-Żoni 
l-Iktar Żvantaġġati, bħall-biedja ta’ Valur Naturali Għoli, jistgħu jipproduċu prodotti tal-ikel 
ta’ kwalità għolja u jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-beni pubbliċi ambjentali fosthom 
il-ħżin tal-karbonju, l-ilma nadif, il-kwalità tal-pajsaġġ u l-bijodiversità. 

                                               
1 ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1. Regolament imħassar u mibdul bir-Regolament (KE) Nru...[RDR]
2fn
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Emenda 9

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 

(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.
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għal kull Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha wkoll tingħata s-setgħa biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni mingħajr 
ma tapplika r-Regolament (UE)
Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ akkoppjat jistimula l-biedja intensiva li hija problematika ħafna minn perspettiva 
ambjentali. Il-PAK imxiet 'il bogħod min dan it-tip ta’ appoġġ fl-aħħar riformi minħabba r-
rikonoxximent tal-bosta problemi marbuta mal-appoġġ akkoppjat. L-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-appoġġ akkoppjat fuq skala kbira fir-riforma li ġejja tal-PAK tkun pass lura.

Emenda 10

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. Dan jinkludi l-promozzjoni 
ta’ sistemi ta’ biedja bħlama hi l-biedja 
b’Valur Naturali Għoli u l-prattiki li 
jiffavorixxu l-prestazzjoni ambjentali. Is-
setgħa biex jiġu adottai atti b’konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi 
delegata lill-Kummissjoni bl-iskop li 
tiddefinixxi b'mod ċar il-kondizzjonijiet 
biex jingħata dan l-appoġġ speċifiku.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali tneħħi kompletament il-possibilità li jiġi mmirat appoġġ diżakkoppjat għal 
biedja favur l-ambjent. Dan huwa pass lura gravi. Il-possibilità trid terġa’ tiddaħħal sabiex l-
Istati Membri jingħataw il-possibilità li jindirizzaw iktar l-attivitajiet agrikoli speċifiċi ta’ 
benefiċċju għall-ambjent taħt il-Pilastru I. Dan jinkludi l-promozzjoni ta’ sistemi ta’ biedja 
bħalma hi l-biedja b'Valur Naturali Għoli. 
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) Għandha tiġi stabbilita skema sempliċi 
u speċifika għall-bdiewa żgħażagħ biex 
jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi marbuta 
mal-ġestjoni u l-kontroll tal-appoġġ dirett. 
Għal dak il-għan, għandu jkun stabbilit 
ħlas ta’ ammont f’daqqa li jissostitwixxi l-
pagamenti diretti kollha. Għandhom 
jiddaħħlu regoli ta’ simplifikazzjoni tal-
formalitajiet biex jitnaqqsu, fost affarijiet 
oħra, l-obbligi imposti fuq il-bdiewa żgħar 
bħal dawk relatati mal-applikazzjoni għall-
appoġġ 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. Minkejja li huwa 
possibbli li jitnaqqsu l-obbligi tal-bdiewa 
ż-żgħar fir-rigward tal-prattiki agrikoli li 
huma ta’ benefiċċju għall-ambjent u l-
klima kif definit fit-Titolu III, Kapitolu 2 
ta’ dan ir-Regolament, ir-regoli dwar il-
kondizzjonalità xorta għandhom jibqgħu 
japplikaw għall-bdiewa ż-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. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jaf ikun ġustifikat li jitnaqqsu r-rekwiżiti ta’ titjib ekoloġiku għall-bdiewa ż-żgħar 
sabiex tiġi promossa l-agrikoltura fuq skala żgħira, xorta huwa xieraq li l-bdiewa jissodisfaw 
ir-regoli ta’ kondizzjonalità minħabba li dawn jiżguraw livell minimu ta’ protezzjoni 
ambjentali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "attività agrikola" tfisser: (c) "attività agrikola" tfisser:
– 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,

– 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,

– iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 
jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 
partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 
agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew

– iż-żamma ta’ żona agrikola f’kundizzjoni 
agrikola u ambjenatli tajba (KAAT) kif 
definit fl-Artikolu 94 tar-Regolament 
(UE) Nru […][HZR],

– it-twettiq ta’ attività minima li għandha 
tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

– it-twettiq ta’ attività minima fuq żoni 
agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 
fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni jew it-twettiq ta’ attivitajiet 
bl-iskop li tiġi konservata n-natura skont 
in-netwerk Natura 2000 jew skont 
programmi ta’ konservazzjoni 
ekwivalenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ attività agrikola hija sodisfaċenti peress li tirrikonoxxi kemm il-
produzzjoni ta’ komoditajiet agrikoli mill-biedja kif ukoll il-beni pubbliċi ambjenatali bażiċi li 
l-KAAT tista’ tiżgura. Peress li s-sodisfar tar-rekwiżiti tal-KAAT se jibqa’ kundizzjoni għall-
biċċa l-kbira tal-pagamenti diretti tal-Pilastru I, dan għandu jifforma wkoll parti ewlenija 
mid-definizzjoni ta’ attività agrikola.
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Emenda 13

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, mergħat
permanenti jew uċuħ tar-raba’ permanenti;

Or. en

Emenda 14

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 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 15

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 

(h) "mergħat permanenti" tfisser art użata 
biex jitkabbru ħxejjex jew foraġġ ieħor, li 
ma tkunx inħartet jew inżergħet mill-ġdid 
għal seba’ snin jew aktar u li tkun tinkludi 
wkoll speċijiet li jistgħu jintużaw għall-



PA\893865MT.doc 17/37 PE483.719v01-00

MT

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;

mergħa għajr ħxejjex u foraġġ ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni l-ġdida tgħin ukoll sabiex fid-definizzjoni jiġu esklużi l-bwar intensivi ħafna li 
ma joħolqux benefiċċji għall-klima jew għall-bijodiversità u minflok tiffoka fuq mergħat mhux 
erbaċej jew għudin. Dawn jipprovdu foraġġ essenzjali (arbuxelli u l-frott u l-weraq ta’ siġar 
jittieklu mill-bhejjem kollha inklużi l-annimali bovini) f’ħafna sistemi ta’ trobbija intensiva ta’ 
bhejjem, speċjalment f’reġjuni iktar marġinali fejn il-biedja pastorali hija l-uniku użu 
disponibbli tar-riżorsa naturali.

Emenda 16

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, 
proporzjonijiet għoljin ta’ veġetazzjoni 
naturali jew seminaturali jew diversità 
kbira ta’ kopertura tal-art.

Or. en



PE483.719v01-00 18/37 PA\893865MT.doc

MT

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

(b) l-istabbiliment ta’ qafas li fih l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni;

(b) l-istabbiliment ta’ qafas li jiddefinixxi 
l-attivitajiet minimi li għandhom jitwettqu 
f’żoni li jinżammu fi stat tajjeb għar-ragħa 
jew għall-kultivazzjoni u l-attivitajiet 
minimi li jridu jitwettqu bl-objettiv tal-
konservazzjoni tan-natura skont in-
netwerk Natura 2000 jew skont 
programmi ta’ konservazzjoni ekwivalenti 
kif imsemmi fl-inċiż 3 tal-paragrafu 1(c);

(c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi stat tajjeb għar-ragħa jew 
għall-kultivazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1(c);

(c) l-istabbiliment tal-kriterji li għandhom 
jintlaħqu mill-bdiewa biex ikun meqjus li 
rrispettaw l-obbligu taż-żamma taż-żona 
agrikola fi f’kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba (KAAT) kif imsemmi fl-
inċiż 2 tal-paragrafu 1(c);

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

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

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 
gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ma 
jwettqux l-attività minima skont l-Artikolu 
4(1)(c) fiż-żoni agrikoli tagħhom.

(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
(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ bidwi attiv taf teskludi bdiewa li jikkombinaw l-attività ta’ biedja 
tagħhom ma’ attivitajiet ibbażati fuq l-azjendi agrikoli li jikkontribwixxu għall-vijabilità 
ekoloġika u soċjoekonomika tal-azjenda agrikola u għall-ekonomija rurali f’sens iktar wiesa’ 
u taf teskludi wkoll lil dawk li għandhom in-namra tal-biedja. Sabiex jiġu appoġġati l-bdiewa 
li jikkontribwixxu b’mod pożittiv għall-ambjent u sabiex jingħata inċentiv lill-bdiewa li jużaw 
sistemi ta’ biedja sostenibbli, dawn il-bdiewa għandhom jiġu inklużi fid-definizzjoni.

Emenda 19

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 

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu 
disponibbli bħala appoġġ addizzjonali għal 
miżuri skont l-ipprogrammar dwar l-
iżvilupp rurali ffinanzjat skont il-FAEŻR 
kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru [...] 
[RŻR], ċertu persentaġġ tal-limiti massimi 
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 
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korrispondenti ma għandux jibqa’ 
disponibbli għall-għoti tal-pagamenti 
diretti.

ma għandux jibqa’ disponibbli għall-għoti 
tal-pagamenti diretti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu huma stess dwar kemm iridu 
jittrasferixxu fondi mill-Pilastru 1 għall-Pilastru 2. Peress li l-fakultà ta’ modulazzjoni hija 
volontarja ma hemm l-ebda argument validu għalfejn l-Istati Membri m’għandux ikollhom il-
possibilità - jekk ikunu jridu - li jittrasferixxu l-ammont ta’ fondi tal-Pilastru 1 li huma jqisu 
xieraq għall-Pilastru 2.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Wara l-2014, l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu, qabel l-1 ta’ Awwissu ta’ kull 
sena, li jgħollu l-persentaġġ tal-limiti 
massimi nazzjonali annwali tagħhom 
disponibbli għal miżuri skont l-
ipprogrammar dwar l-iżvilupp rurali 
ffinanzjat skont il-FAEŻR għas-sena ta’ 
wara. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-sitwazzjoni ekonomika attwali jaf ikun diffiċli biex l-Istati Membri jiddeċiedu b’seba’ snin 
minn qabel kemm se jkun kbir l-ammont ta’ fondi li jridu jittrasferixxu mill-pilastru 1 għall-
pilastru 2 peress li se jkollhom jikkofinanzjaw ammont konsiderevoli ta’ dawn il-fondi huma 
stess. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jitħallew jaġġustaw l-ammont li jixtiequ 
jittrasferixxu fuq bażi annwali.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, il-
Bulgarija, l-Estonja, il-Finlandja, il-
Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, il-
Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, 
Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit jistgħu 
jiddeċiedu li jagħmlu disponibbli bħala 
pagamenti diretti skont dan ir-
Regolament, sa 5 % tal-ammont allokkat 
bħala appoġġ għall-miżuri skont l-
ipprogrammar dwar l-iżvilupp rurali 
ffinanzjat skont il-FAEŻR għall-perjodu 
2015-2020 kif speċifikat fir-Regolament 
(UE) Nru [...] [RDR]. B’riżultat ta’ dan, l-
ammont korrispondenti ma għandux 
jibqa’ disponibbli għall-miżuri ta’ appoġġ 
skont l-ipprogrammar dwar l-iżvilupp 
rurali.

imħassar

Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tkun innotifikata 
lill-Kummissjoni sad-data msemmija 
f’dak is-subparagrafu.
Il-perċentwali nnotifikat skont it-tieni 
subparagrafu għandu jkun l-istess għas-
snin imsemmija fl-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modulazzjoni bil-kontra m’għandhiex tkun permessa minħabba li dan jikkostitwixxi pass 
lura apparagun mal-leġiżlazzjoni attwali. Għalhekk, il-fondi tal-Pilastru 2 m’għandhomx 
jintużaw biex jikkumpensaw għar-ridistribuzzjoni inġusta fil-Pilastru 1.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Qabel l-1 ta’ Awwissu 2013, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw l-
iskema ta’ pagament bażiku f’livell 
reġjonali. F’dak il-każ huma għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħall-
karatteristiċi agronomiċi, ambjentali u 
ekonomiċi tagħhom u l-potenzjal agrikolu 
reġjonali tagħhom, jew l-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom. 
Jekk ikunu previsti differenzi sinifikanti 
fil-livelli ta’ pagament bażiku fost ir-
reġjuni, l-Istati Membri għandhom 
jevalwaw l-impatti ambjentali u soċjali ta’ 
dawn il-pagamenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi ambjentali tar-reġjuni fl-applikazzjoni tal-iskema ta’ 
pagament bażiku fil-livell reġjonali. Sabiex jiġu evitati effetti ta’ tgħawwiġ fuq l-istruttura 
soċjoekonomika jew l-ambjent tar-reġjuni kkonċernati, l-Istati Membri għandhom ikunu 
obbligati jevalwaw l-impatti ambjentali u soċjali f’każ li jkunu previsti differenzi sinifikanti 
fil-livelli ta’ pagament fost ir-reġjuni differenti.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 

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’ 

1. Sabiex jirċievu pagament skont l-iskema 
ta’ pagament bażiku msemmija fil-
Kapitolu 1, il-bdiewa intitolati għal 
pagament għandhom jirrispettaw għall-
ettari eliġibbli tagħhom kif iddefiniti fl-
Artikolu 25(2) il-prattiki agrikoli ta’ 
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benefiċċju għall-klima u l-ambjent li ġejjin: benefiċċju għall-klima u l-ambjent li ġejjin:
(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 rotazzjoni fir-raba’ li 
jinħarat tagħhom meta r-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;

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

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

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

(c) li jkollhom erja b’fokus ekoloġiku fiż-
żona agrikola tagħhom, u
(ca) li ma jħallux l-art tagħhom mhux 
maħduma għal iktar minn ħames ġimgħat 
konsekuttivi;  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattiki ta’ titjib ekoloġiku għandhom jiġu applikati bħala “kriterji ta’ eleġibilità” u dan 
ifisser li jekk bidwi jkun irid jirċievi pagamenti skont l-ewwel Pilastru, hu għandu jirrispetta 
t-tliet prattiki inklużi fil-pakkett. Ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ hija prattika agronomika li 
tista’ tagħti kontribut ħafna ikbar mid-diversifikazzjoni u tagħmel iktar sens għall-fertilità tal-
ħamrija u għat-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi. Il-kopertura tal-ħamrija hija miżura agronomika 
importanti li għandha tiġi inkluża fit-titjib ekoloġiku. Il-mod li bih l-Istati Membri jkunu jridu 
jimplimentaw il-kopertura tal-ħamrija (eż. permezz ta’ uċuħ li jikbru malajr jew il-qasbija 
matul ix-xitwa) għandu jintgħażel b’mod liberu.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-bdiewa għandhom jitilfu l-ammont 
sħiħ tal-pagament tagħhom irregolat 
b’dan ir-Regolament jekk ma 
jikkonformawx mar-rekwiżiti indikati 
f’dan il-Kapitolu.

Or. en



PE483.719v01-00 24/37 PA\893865MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex jingħata inċentiv b’saħħtu lill-bdiewa li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ titjib ekoloġiku 
jeħtieġ li l-pagament dirett tagħhom jintrabat direttament mar-rekwiżiti ta’ titjib ekoloġiku.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mingħajr ħsara għall-paragrafi 3 u 4 u 
għall-applikazzjoni tad-dixxiplina 
finanzjarja, it-tnaqqis lineari skont l-
Artikolu 7, u kull tnaqqis jew penalità 
impost 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 mill-
erbgħa msemmija fil-paragrafu 1 li huma 
rilevanti għalihom, u fil-funzjoni tal-
konformità tagħhom mal-Artikoli 30, 31 u 
32.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiżdied ir-raba’ komponent ta’ titjib ekoloġiku, il-kopertura tal-ħamrija, mat-tlieta 
proposti mill-Kummissjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ Rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’

Or. en
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Emenda 27

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’ permanenti jew b’uċuħ 
tar-raba’ taħt l-ilma għal parti kbira tas-
sena, il-kultivazzjoni tar-raba’ li jinħarat 
għandha tkun magħmula minn rotazzjoni
ta’ mill-inqas tliet uċuħ tar-raba’ differenti
jew ir-raba’ li jinħarat jitħalla mistrieħ 
għal tliet snin konsekuttivi. Fir-rotazzjoni 
għandu jiġi inkluż prodott tar-raba’ 
leguminuż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ hija prattika agronomika li tista’ tagħti kontribut ħafna ikbar 
mid-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ u tagħmel iktar sens għall-fertilità tal-ħamrija u 
għat-tnaqqis tal-użu tal-pestiċidi. L-inklużjoni ta' prodott tar-raba' leguminuż se jgħin biex 
titnaqqas id-dipendenza tal-UE fuq l-importazzjonijiet ta' proteini għall-għalf u għandha 
benefiċċji ambjentali konsiderevoli.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bwar permanenti Mergħat permanenti

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – Paragrafu 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 
mergħat 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 2011, minn issa ’l quddiem 
imsejħin ‘żoni ta’ referenza ta’ mergħat
permanenti’.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data ta’ referenza stabbilita fil-futur tista’ taggrava s-sitwazzjoni u minflok ma jiġu protetti l-
mergħat tista’ twassal biex tinħarat ħafna art qabel ma r-regolament il-ġdid isir legalment 
vinkolanti. Sabiex jiġi evitat dan l-effett pervers, is-sena bażi għandha tiġi stabbilita għall-
2011.

Emenda 30

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. L-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jbiddlu lura sa massimu ta’ 5 % taż-
żoni ta’ referenza tagħhom ta’ mergħat
permanenti fil-livell reġjonali. Dak il-
limitu ma għandux japplika f’każ ta’ force 
majeure jew f’ċirkustanzi eċċezzjonali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-iffissar tar-rekwiżit ta’ mergħat permanenti fil-livell reġjonali minflok fil-livell tal-irziezet 
l-Istati Membri jistgħu jużaw il-possibilità tagħhom ta' konverżjoni ta' 5% biex jindirizzaw il-
bdiewa li jaf ikollhom problemi biex jissodisfaw ir-rekwiżit ta’ mergħat permanenti.

Emenda 31

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’ mergħat permanenti kif 
stipulat fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1, it-tiġdid ta’ mergħat 
permanenti, il-bidla mill-ġdid ta’ żoni 
agrikoli f’mergħat permanenti f’każ li t-
tnaqqis awtorizzat imsemmi fil-paragrafu 2 
jinqabeż, kif ukoll għall-modifika taż-żoni 
ta’ referenza ta’ mergħat permanenti f’każ 
ta’ trasferiment tal-art.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Il-kopertura tal-ħamrija

1. Il-bdiewa għandhom jiżguraw li l-art 
eliġibbli kollha tagħhom ma titħalliex 
mingħajr kopertura ta’ veġetazzjoni għal 
iktar minn ħames ġimgħat konsekuttivi, u 
f'kundizzjonijiet speċifiċi ta' aridità jew 
meta jkun irid jitneħħa l-ħaxix ħażin għal 
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mhux iktar minn tmien ġimgħat 
konsekuttivi. Jista’ jiġi aċċettat perjodu 
ta’ żmien itwal bħala eċċezzjoni biex jiġi 
kkontrollat il-ħaxix ħażin f’sena unika 
meta l-limitu ta’ ħames ġimgħat ikun 
irrispettat meta kkalkulat fuq perjodu ta’ 
ħames snin. Strixex ta’ art mhux 
maħduma huma aċċettabli wkoll 
minħabba li huma element ta’ ġestjoni 
tan-natura. ll-kopertura ta’ veġetazzjoni 
tal-ħamrija tista’ tinkludi: veġetazzjoni 
naturali, uċuħ li jikbru malajr, art 
qasbija, ħaxix jew kopertura ta' 
veġetazzjoni oħra taħt l-uċuħ tar-raba’ 
permanenti. 
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 li jistabbilixxi regoli li 
jikkonċernaw obbligi skont il-miżura ta’ 
kopertura tal-ħamrija kif imsemmi fil-
paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf tal-ħamrija huwa sfida ewlenija li qed taffaċċa l-agrikoltura Ewropea. Mudelli ġodda 
magħmula miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni Ewropea jistmaw li hemm 
problema ta’ erożjoni mill-ilma f’1.3 miljun km2 ta’ erja tas-superfiċje fl-UE-27. Barra minn 
hekk f’20% ta’ din l-erja tas-superfiċje hemm telf ta' iktar minn 10 tunnellati għal kull ettaru 
kull sena. B’riżultat ta’ dan jeħtieġ li tiġi introdotta miżura li tindirizza direttament it-telf tal-
ħamrija u t-trasferiment ta’ nutrijenti direttament fl-ilma ta' taħt l-art.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
fil-livell reġjonali, li tal-anqas 10 % tal-
ettari eleġibbli tagħhom kif definiti fl-



PA\893865MT.doc 29/37 PE483.719v01-00

MT

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). 

Artikolu 25(2), esklużi żoni ta’ mergħat
permanenti, huma erjas b’fokus ekoloġiku 
bħala art 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 tal-
konservazzjoni tal-bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni ta’ fokus ekoloġiku jikkostitwixxu xibka ta’sikurezza essenzjali li se tgħin sabiex tiġi 
protetta l-bażi tar-riżorsi naturali tal-azjendi agrikoli. Skont analiżijiet differenti (ara 
pereżempju l-ġustifikazzjoni ta’ dan id-dokument), 10% biss ta' dawk iż-żoni se jgħinu l-kisba 
ta’ benefiċċji ambjentali reali: li jħallu l-pollinaturi jimigraw liberament flimkien ma’ 
benefiċċji reali tal-klima, tal-ħamrija u tal-ilma. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 

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 jew is-sistemi ta’ biedja kollha li 
jkunu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak il-
paragrafu jew, alternattivament, abbażi ta’ 
kriterji ambjentali oġġettivi u mhux 
diskriminatorji, bħalma hi l-biedja b'Valur 
Naturali Għoli, li jillimitaw il-pagament 
għal xi wħud miż-żoni msemmijin fl-
Artikolu 33(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...] [RŻR].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa minn żoni b’limitazzjonijiet naturali li qed jikkontribwixxu b’mod attiv għaż-żamma 
tal-pajsaġġ u l-protezzjoni u ż-żamma tal-bijodiversità, il-ħamrija, il-klima u l-ilma 
għandhom jiġu appoġġati permezz ta’ din il-miżura. Is-sistemi ta’ biedja assoċjati maż-Żoni 
l-Iktar Żvantaġġati, bħall-biedja ta’ Valur Naturali Għoli, jistgħu jipproduċu prodotti tal-ikel 
ta’ kwalità għolja u jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-beni pubbliċi ambjentali fosthom 
il-ħżin tal-karbonju, l-ilma nadif, il-kwalità tal-pajsaġġ u l-bijodiversità. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 - subparagrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħal dawk 
tal-karatteristiċi ta’ restrizzjonijiet naturali 
tagħhom u kundizzjonijiet agronomiċi.

F’dak il-każ, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skont kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji bħal dawk 
tal-karatteristiċi ambjentali u ta’ 
restrizzjonijiet naturali tagħhom, u 
kundizzjonijiet agronomiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa minn żoni b’limitazzjonijiet naturali li qed jikkontribwixxu b’mod attiv għaż-żamma 
tal-pajsaġġ u l-protezzjoni u ż-żamma tal-bijodiversità, il-ħamrija, il-klima u l-ilma 
għandhom jiġu appoġġati permezz ta’ din il-miżura. Is-sistemi ta’ biedja assoċjati maż-Żoni 
l-Iktar Żvantaġġati, bħall-biedja ta’ Valur Naturali Għoli, jistgħu jipproduċu prodotti tal-ikel 
ta’ kwalità għolja u jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-beni pubbliċi ambjentali fosthom 
il-ħżin tal-karbonju, l-ilma nadif, il-kwalità tal-pajsaġġ u l-bijodiversità. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Titolu IV – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IV TITOLU IV
GĦAJNUNA AKKOPPJATA GĦAJNUNA AKKOPPJATA U FOROM 

SPEĊIFIĊI OĦRA TA’ GĦAJNUNA
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Emenda 37

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’: uċuħ 
tar-raba’ li fihom il-proteini, legumi tal-
qamħ, kittien, ross, ġewż, ħalib u prodotti 
tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u 
laħam tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-
żebbuġa, dud tal-ħarir, ħops, kannamiela u 
ċikwejra, frott u ħxejjex.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ akkoppjat għandu jingħata biss meta l-ġestjoni ta’ pajsaġġi differenti tkun tirrikjedi 
ż-żamma ta’ ċerta attività agrikola jew meta l-attività tikkontribwixxi b’mod attiv għat-titjib 
tal-bijodiversità, tal-ħamrija jew tal-protezzjoni tal-ilma. L-appoġġ akkoppjat għal uċuħ tar-
raba’ bħalma huma ċ-ċereali u ż-żrieragħ taż-żjut ma jammontax għal miżuri kosteffikaċi biex 
isir kontribut għall-objettivi ġenerali tal-PAK iżda jista’ jkun kontroproduttiv minħabba li 
jinċentivizza produzzjoni intensiva li twassal għall-monokultura.

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-impatti ambjentali u 
soċjali qabel ma jingħata l-appoġġ 
akkoppjat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ akkoppjat jistimula l-biedja intensiva li hija problematika ħafna minn perspettiva 
ambjentali. Għaldaqstant jeħtieġ li ssir valutazzjoni ambjentali qabel ma jingħata l-appoġġ 
akkoppjat sabiex jiġi żgurat li ma ssirx ħsara lill-ambjent permezz ta’ din il-miżura. 

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jużaw sa 
10 % tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali stipulat fl-Anness II sakemm: 

imħassar

(a) sal-31 ta’ Diċembru 2013 huma jkunu 
applikaw l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-erja kif stipulat fit-Titolu V tar-
Regolament (KE) Nru 73/2009, jew ikunu 
ffinanzjaw miżuri skont l-Artikolu 111 ta’ 
dak ir-Regolament, jew huma kkonċernati 
bid-deroga li hemm provvediment għaliha 
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fl-Artikolu 69(5), jew fil-każ ta’ Malta, fl-
Artikolu 69(1) ta’ dak ir-Regolament; 
u/jew
(b) ikunu allokaw, matul tal-inqas sena 
waħda matul il-perjodu 2010-2013, aktar 
minn 5 % 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 (KE) 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ akkoppjat jistimula l-biedja intensiva li hija problematika ħafna minn perspettiva 
ambjentali. Il-PAK imxiet 'il bogħod min dan it-tip ta’ appoġġ fl-aħħar riformi minħabba r-
rikonoxximent tal-bosta problemi marbuta mal-appoġġ akkoppjat. L-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-appoġġ akkoppjat fuq skala kbira fir-riforma li ġejja tal-PAK tkun pass lura.

Emenda 41

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) 

imħassar
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ akkoppjat jistimula l-biedja intensiva li hija problematika ħafna minn perspettiva 
ambjentali. Il-PAK imxiet 'il bogħod min dan it-tip ta’ appoġġ fl-aħħar riformi minħabba r-
rikonoxximent tal-bosta problemi marbuta mal-appoġġ akkoppjat. L-introduzzjoni mill-ġdid 
tal-appoġġ akkoppjat fuq skala kbira fir-riforma li ġejja tal-PAK tkun pass lura.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Titolu IV – Kapitolu 2a (ġdid) (wara l-Artikolu 46)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU 2a
Appoġġ speċifiku

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal regolament
 Artikolu 46a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46a
Regoli ġenerali għall-appoġġ speċifiku

1. Skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dan 
il-Kapitolu, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ speċifiku lill-bdiewa għal:
(i) tipi speċifiċi ta’ biedja li huma 
importanti għall-ħarsien jew it-titjib tal-
ambjent, inklużi s-sistemi ta’ biedja 
b’Valur Naturali Għoli;
(ii) ipprattikar ta' standards imtejba ta' 
benesseri tal-annimali;
(iii) attivitajiet agrikoli speċifiċi li jinvolvu 
benefiċċji agroambjentali addizzjonali;
(iv) kultivazzjoni ta’ uċuħ tar-raba’ 
leguminużi ambjentalment u 
reġjonalment xierqa, għall-għalf fil-livell 
lokali, sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp ta’ 
ċikli ta’ nutrizzjoni effiċjenti tal-irziezet.
2. L-appoġġ speċifiku għandu jieħu l-
forma ta’ pagament annwali u għandu 
jingħata għal prattiki definiti fuq żona 
definita jew standards ta' benesseri 
definiti għal numru definit ta’ annimali.
3. Kwalunkwe appoġġ speċifiku mogħti 
skont dan l-Artikolu għandu jkun 
konsistenti ma’ miżuri u politiki oħra tal-
Unjoni.
4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 55 rigward:
(a) il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-
appoġġ speċifiku msemmi f’dan l-
Artikolu, u
(b) ir-regoli dwar il-konsistenza ma’ 
miżuri oħra tal-Unjoni u dwar l-
akkumulazzjoni ta’ dan l-appoġġ 
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speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali tneħħi kompletament il-possibilità li jiġi mmirat appoġġ diżakkoppjat għal 
biedja favur l-ambjent. Dan huwa pass lura gravi. Il-possibilità trid terġa’ tiddaħħal sabiex l-
Istati Membri jingħataw il-possibilità li jindirizzaw iktar l-attivitajiet agrikoli speċifiċi ta’ 
benefiċċju għall-ambjent taħt il-Pilastru I. Dan jinkludi l-promozzjoni ta’ sistemi ta’ biedja 
bħlama hi l-biedja b’Valur Naturali Għoli u l-prattiki li jiffavorixxu l-prestazzjoni ambjentali 
u li jżidu r-reżiljenza ekonomika tal-azjendi agrikoli.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 46b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46b
Dispożizzjonijiet finanzjarji

1. Sabiex jiffinanzjaw l-appoġġ speċifiku, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sal-
1 ta’ Awwissu tas-sena ta’ qabel l-ewwel 
sena ta’ implimentazzjoni ta’ tali appoġġ, 
li jużaw sa 5 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II.
2. Sal-1 ta’ Awwissu 2016, l-Istati Membri 
jistgħu jeżaminaw mill-ġdid id-deċiżjoni 
tagħhom skont il-paragrafu 1 u 
jiddeċiedu, b’effett mill-2017:
(a) li jżidu, fejn ikun applikabbli u fil-
limiti stipulati fil-paragrafu 1, il-
persentaġġ stabbilit użat għall-
finanzjament tal-appoġġ speċifiku;
(b) li jimmodifikaw, fejn ikun xieraq, il-
kundizzjonijiet għall-għoti tal-appoġġ 
speċifiku;
(c) li jieqfu jagħtu l-appoġġ skont dan il-
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Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa 5% tal-pakkett ta’ pagamenti diretti għandhom ikunu delimitati għal attivitajiet relatati 
mal-ambjent li jkomplu jagħtu spinta lis-sostenibilità fil-livell tal-azjendi agrikoli.


