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Emenda 34
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta':
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku;
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-prassi
agrikoli li huma benefiċjali għall-klima u 
l-ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament
għall-bdiewa żgħażagħ; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju; l-
adozzjoni ta’ regoli dwar il-proċedura 
għall-valutazzjoni u l-approvazzjoni ta’ 
deċiżjonijiet fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni u n-notifiki 
għall-produtturi relatati mal-
awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-
finijiet tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 
tar-raba' tal-qoton; il-provvediment għal 
regoli dwar il-kalkolu tat-tnaqqis tal-
ammont tal-pagament speċifiku għall-uċuħ 

(5) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u biex tevita kompetizzjoni 
inġusta jew diskriminazzjoni fost il-
bdiewa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta':
l-iffissar tal-limitu massimu nazzjonali 
annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku;
l-adozzjoni ta’ regoli dwar l-
applikazzjonijiet għall-allokazzjoni tad-
drittijiet għall-pagament; l-adozzjoni ta’ 
miżuri fir-rigward tar-riverżjoni tad-
drittijiet għall-pagament mhux attivati 
għar-riserva nazzjonali; l-adozzjoni tar-
rekwiżiti relatati man-notifika ta' 
trasferiment tad-drittijiet għall-pagament 
lill-awtoritajiet nazzjonali u d-dati ta’ 
skadenza li fihom għandha sseħħ notifika 
bħal din; l-istabbilment ta’ limitu massimu 
annwali għall-pagament għall-
implimentazzjoni ta' prattiki agrikoli
sostenibbli u benefiċjali li jrażżnu u
jimmitigaw il-bidla fil-klima u jħarsu l-
ambjent; l-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament għal żoni 
b’restrizzjonijiet naturali; l-istipular tal-
limitu massimu annwali għall-pagament
għat-twaqqif ta' bdiewa żgħażagħ; l-
istipular tal-limitu massimu annwali għall-
pagament għall-appoġġ akkoppjat 
volontarju; l-adozzjoni ta’ regoli dwar il-
proċedura għall-valutazzjoni u l-
approvazzjoni ta’ deċiżjonijiet fil-qafas tal-
appoġġ akkoppjat volontarju; l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni u n-notifiki għall-
produtturi relatati mal-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; il-
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tar-raba' tal-qoton; l-adozzjoni ta’ regoli li 
jirrigwardaw rekwiżiti ġenerali ta' notifika.
Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

provvediment għal regoli dwar il-kalkolu 
tat-tnaqqis tal-ammont tal-pagament 
speċifiku għall-uċuħ tar-raba' tal-qoton; l-
adozzjoni ta’ regoli li jirrigwardaw 
rekwiżiti ġenerali ta' notifika. Dawk is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

Or. it

Emenda 35
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti, li jipprovdu sors 
importanti ta' dħul supplimentari, 
partikolarment f'żoni żvantaġġati b'mod 
naturali, li huwa essenzjali għas-sostenn 
tad-dħul tal-familja u n-nisġa 
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soċjoekonomika ta' dawn ir-reġjuni.

Or. pt

Emenda 36
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 
għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 
pagamenti diretti.

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-
diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 
li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-
benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 
ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 
jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 
bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-
kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-
kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-
isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-
appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 
li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 
u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 
żgħar jikkontribwixxu direttament għall-
vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk għandu 
jiġi garantit li jingħataw pagamenti 
diretti.

Or. it

Emenda 37
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
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lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru.
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru.
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, 
f'dawk ir-reġjuni m'għandu japplika l-
ebda livell minimu ta’ limitu. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibbiltà li jagħżlu l-implimentazzjoni 
ta’ wieħed miż-żewġ tipi ta’ livell minimu 
ta’ limitu wara li jqisu l-partikolaritajiet 
tal-istrutturi tas-setturi tal-biedja tagħhom.
Minħabba li pagament jista’ jingħata lill-
bdiewa li jkollhom l-hekk imsejħin impriżi
‘mingħajr art’, l-applikazzjoni tal-livell 
minimu ta’ limitu abbażi ta’ ettaru tkun 
mingħajr effett. L-ammont minimu relatat 
mal-appoġġ għandu, għalhekk, japplika 
għal bdiewa bħal dawn. Biex ikun żgurat 
trattament indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti 
diretti għalihom ikunu suġġetti għal 
introduzzjoni progressiva fil-Bulgarija u 
fir-Rumanija, il-livell minimu ta’ limitu 
għandu jkun ibbażat fuq l-ammonti finali li 
għandhom jingħataw fi tmiem il-proċess 
ta’ introduzzjoni progressiva.

Or. pt

Emenda 38
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn ettaru. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

(14) Biex ikun evitat piż amministrattiv 
eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ 
pagamenti ta’ ammonti żgħar, l-Istati 
Membri għandhom b’mod ġenerali jibqgħu 
lura milli jagħtu pagamenti diretti fejn il-
pagament ikun anqas minn EUR 100 jew l-
erja eliġibbli tal-impriża li għaliha tintalab 
għajnuna tkun anqas minn 0.3 ettari. 
Madankollu, minħabba li l-istrutturi tal-
ekonomiji agrikoli tal-Istati Membri 
jvarjaw konsiderevolment u jistgħu jkunu 
differenti b’mod sinifikanti mill-istruttura 
ta’ azjenda agrikola medja fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
japplikaw livelli ta’ limitu minimi li 
jirriflettu s-sitwazzjoni partikolari 
tagħhom. Minħabba l-istruttura ta’ biedja 
speċifika ħafna fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, fiż-żoni muntanjużi, fir-
reġjuni insulari u fil-gżejjer minuri tal-
Eġew, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jiddeċiedu jekk f'dawk ir-reġjuni 
għandhomx japplikaw xi livell minimu ta’ 
limitu. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandu jkollhom il-possibbiltà li jagħżlu l-
implimentazzjoni ta’ wieħed miż-żewġ tipi 
ta’ livell minimu ta’ limitu wara li jqisu l-
partikolaritajiet tal-istrutturi tas-setturi tal-
biedja tagħhom. Minħabba li pagament 
jista’ jingħata lill-bdiewa li jkollhom l-
hekk imsejħin impriżi ‘mingħajr art’, l-
applikazzjoni tal-livell minimu ta’ limitu 
abbażi ta’ ettaru tkun mingħajr effett. L-
ammont minimu relatat mal-appoġġ 
għandu, għalhekk, japplika għal bdiewa 
bħal dawn. Biex ikun żgurat trattament 
indaqs ta’ bdiewa li l-pagamenti diretti 
għalihom ikunu suġġetti għal introduzzjoni 
progressiva fil-Bulgarija u fir-Rumanija, il-
livell minimu ta’ limitu għandu jkun 
ibbażat fuq l-ammonti finali li għandhom 
jingħataw fi tmiem il-proċess ta’ 
introduzzjoni progressiva.

Or. it
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Emenda 39
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali li tkun tista’ tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ bdiewa 
żgħażagħ ġodda fl-iskema jew jistgħu 
jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet speċifiċi 
f’ċerti reġjuni. Għandhom jinżammu regoli 
dwar it-trasferiment u l-użu ta’ drittijiet 
għall-pagament, iżda fejn ikun possibbli, 
b’mod simplifikat.

(22) L-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni 
tal-iskema ta’ pagament uniku turi li xi 
wħud mill-elementi ewlenin tagħha 
għandhom jinżammu, inkluża d-
determinazzjoni ta’ limiti massimi 
nazzjonali biex ikun żgurat li l-livell totali 
ta’ appoġġ ma jaqbiżx ir-restrizzjonijiet 
baġitarji attwali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ikomplu joperaw riżerva 
nazzjonali, amministrata fil-livell 
reġjonali, li tkun tista’ tintuża biex 
tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ bdiewa 
żgħażagħ li jkunu ġodda fl-iskema jew 
jistgħu jintużaw biex jitqiesu ħtiġijiet 
speċifiċi f’ċerti reġjuni. Għandhom 
jinżammu regoli dwar it-trasferiment u l-
użu ta’ drittijiet għall-pagament, iżda fejn 
ikun possibbli, b’mod simplifikat.

Or. it

Emenda 40
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Biex jiġu garantiti miżuri 'ekoloġiċi' 
definiti mill-Istati Membri bħala 
applikabbli fit-territorju tagħhom, sabiex 
jakkumulaw benefiċċji ekwivalenti għall-
ambjent u l-klima, l-Istati Membri jew ir-
reġjuni għandhom, fuq il-bażi tas-sistemi 
kostituzzjonali tagħhom, jagħżlu mill-
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inqas żewġ miżuri relevanti mil-lista ta' 
miżuri stabbiliti fil-livell Komunitarju, 
filwaqt li tintgħażel miżura terza aktar 
xierqa għall-pekuljaritajiet tat-territorju 
tagħhom minn sett ta' miżuri mhux 
obbligatorji, soġġetti għall-approvazzjoni 
tal-għażliet tagħhom mill-Kummissjoni fi 
żmien xahrejn minn mindu tkun ġiet 
notifikata dwarhom.

Or. it

Emenda 41
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) Biex jiġi żgurat li l-prattiki agrikoli 
sostenibbli u benefiċjali li jrażżnu u 
jimmitigaw il-bidla fil-klima u jħarsu l-
ambjent ikunu effettivi, il-gruppi ta' 
bdiewa għandhom ikunu jistgħu jiffirmaw 
arranġamenti ta' kooperazzjoni 
kuntrattwali fil-livell reġjonali li jkunu 
appoġġjati u mmonitorjati minn korpi 
ambjentali u agrikoli reġjonali. Ir-raġuni 
ta' dawn l-arranġamenti għandha tkun li 
jipprovdu kontinwità u b'hekk jiġu 
ottimizzati l-oqsma tal-fokus ekoloġiku, 
filwaqt li, fil-proċess, ma ssirx ħsara lill-
art agrikola ta' valur.

Or. it

Emenda 42
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex
titqies is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda, il-pagamenti diretti 
f’dawk ir-reġjuni għandhom ikunu 
mmaniġġati fil-programmi ta’ appoġġ 
stabbiliti bir-Regolament (KE)
Nru 247/2006. Bħala konsegwenza, id-
dispożizzjonijiet f’dan ir-Regolament 
relatati mal-iskema ta’ pagament bażiku u 
ma’ pagamenti relatati u ma’ appoġġ 
akkoppjat ma għandhomx japplikaw għal 
dawk ir-reġjuni.

(40) Fl-interess tas-simplifikazzjoni u biex
il-PAK ikun orjentat b’mod aktar preċiż 
għas-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-
aktar imbiegħda – li huma mxekkla mid-
daqs żgħir tagħhom u mid-distanza li 
għandhom mis-swieq – il-pagamenti diretti
u l-forom kollha ta’ appoġġ ta’ introjtu 
mogħti lill-bdiewa f’dawk ir-reġjuni 
għandhom ikunu mmaniġġati fil-
programmi ta’ appoġġ stabbiliti bir-
Regolament (KE) Nru 247/2006. Bħala 
konsegwenza, id-dispożizzjonijiet f’dan ir-
Regolament relatati mal-iskema ta’ 
pagament bażiku u ma’ pagamenti relatati 
u ma’ appoġġ akkoppjat ma għandhomx 
japplikaw għal dawk ir-reġjuni.

Or. pt

Emenda 43
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) F'sitwazzjonijiet fejn il-produzzjoni 
agrikola u l-bdiewa jkunu affettwati minn 
emerġenza jew diżastru naturali, il-
Kummissjoni tista' tadotta tali miżuri 
skont kif jitqiesu neċessarji u ġustifikabbli 
biex, permezz ta' deroga mir-regoli ta' dan 
ir-regolament, jissolvew il-problemi 
speċifiċi.

Or. pt

Emenda 44
Giommaria Uggias
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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 sostenibbli u benefiċjali li jrażżnu 
u jimmitigaw il-bidla fil-klima u jħarsu l-
ambjent;

Or. it

Emenda 45
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 11 ma għandux japplika għar-
reġjuni tal-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat, minn issa 'l 
quddiem imsejħa bħala "reġjuni l-aktar 
imbiegħda" u għall-pagamenti diretti 
mogħtija fil-gżejjer minuri tal-Eġew skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1405/2006.

L-Artikoli 10 u 11 ma għandhomx 
japplikaw għar-reġjuni tal-Unjoni 
msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat, minn 
issa 'l quddiem imsejħa bħala "reġjuni l-
aktar imbiegħda" u għall-pagamenti diretti 
mogħtija fil-gżejjer minuri tal-Eġew skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1405/2006.

Or. pt

Emenda 46
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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,

produzzjoni agrikola li tinkludi t-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,

Or. pt
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Emenda 47
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 il-bażi ta’ 
densità ta’ stokk minima fejn xieraq, li 
għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri,
fuq żoni agrikoli li huma miżmuma b’mod 
naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-
kultivazzjoni;

Or. pt

Emenda 48
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex ikun evitat li l-ammont totali ta’ 
pagamenti diretti jkun ogħla mil-limiti 
massimi stabbiliti fl-Anness III, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu tnaqqis lineari 
fl-ammonti tal-pagamenti diretti kollha bl-
eċċezzjoni ta’ pagamenti diretti mogħtija 
skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u 
(KE) Nru 1405/2006.

Biex ikun evitat li l-ammont totali ta’ 
pagamenti diretti jkun ogħla mil-limiti 
massimi stabbiliti fl-Anness III, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu tnaqqis lineari 
fl-ammonti tal-pagamenti diretti kollha bl-
eċċezzjoni ta’ pagamenti diretti mogħtija 
skont ir-Regolamenti (KE) Nru 247/2006 u 
(KE) Nru 1405/2006. Barra minn hekk, it-
tnaqqis lineari m'għandux isir għal 
pagamenti diretti għal art fuq gżejjer 
iżgħar li tinsab fil-konfini amministrattivi 
ta' reġjuni insulari.

Or. it

Emenda 49
Giommaria Uggias
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-erja eliġibbli tal-impriża li 
għaliha jintalbu pagamenti diretti jew li 
jkun imisshom jingħataw qabel it-tnaqqis u 
l-esklużjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 65 
tar-Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tkun 
anqas minn ettaru.

(b) fejn l-erja eliġibbli tal-impriża li 
għaliha jintalbu pagamenti diretti jew li 
jkun imisshom jingħataw qabel it-tnaqqis u 
l-esklużjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 65 
tar-Regolament (UE) Nru [...] [HZR] tkun 
anqas minn 0.3 ettari.

Or. it

Emenda 50
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri kkonċernati jistgħu 
jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer 
minuri tal-Eġew.

3. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer 
minuri tal-Eġew.

Or. pt

Emenda 51
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri kkonċernati jistgħu 
jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer 
minuri tal-Eġew.

3. L-Istati Membri kkonċernati jistgħu 
jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, fil-gżejjer 
minuri tal-Eġew u fi gżejjer iżgħar li 
jinsabu fil-konfini amministrattivi ta' 
reġjuni insulari.



PE496.441v01-00 14/32 AM\913248MT.doc

MT

Or. it

Emenda 52
Luís Paulo Alves

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, fil-perjodu mill-2009 sal-
2011, irċevew appoġġ dirett jew 
pagamenti diretti kumplimentari, it-tnejn 
li huma f'konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 73/2009, jew li fl-2012 jew fl-
2013 ikunu ġew allokati drittijiet għall-
pagament taħt l-iskema ta' pagament uniku 
skont l-Artikiolu 41 jew il-punt B jew C 
tal-Anness IX tar-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. pt

Emenda 53
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Regoli dwar l-iffirmar ta' 
arranġamenti ta' kooperazzjoni 
kuntrattwali minn gruppi ta' bdiewa fil-
livell reġjonali, li jkunu appoġġjati u 
mmonitorjati minn korpi ambjentali u 
agrikoli reġjonali u li l-għan tagħhom 
huwa li jipprovdu kontinwità u b'hekk 
jottimizzaw l-oqsma ta' fokus ekoloġiku 
filwaqt li ma jfixklux fil-proċess, art 
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agrikola ta' valur.

Or. it

Emenda 54
Giommaria Uggias

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 msemmi fil-
Kapitolu 1 għandhom jirrispettaw fl-ettari
eliġibbli tagħhom, kif iddefiniti fl-
Artikolu 25(2), mill-inqas tnejn mill-
prattiki agrikoli li ġejjin, ta’ benefiċċju 
għall-klima u l-ambjent:

Or. it

Emenda 55
Czesław Adam Siekierski

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 tliet uċuħ tar-raba’ differenti 
fir-raba’ li jinħarat tagħhom meta r-raba’ li 
jinħarat tal-bidwi jkopri aktar minn 15-il 
ettaru;

Or. en
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Emenda 56
Catherine Grèze

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 u

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

Or. en

Emenda 57
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu.

Il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu. L-intitolament imsemmi aktar ’il 
fuq japplika similment għall-bdiewa li z-
zoni agrikoli tagħhom jinsabu f'zoni ta' 
protezzjoni ambjentali rikonoxxuti mill-
Istati Membri, f'livell nazzjonali jew 
reġjonali, u għaz-zoni agrikoli soġġetti 
għall-impenji agri-ambjentali fi 
programmi ta’ żvilupp rurali.

Or. pt

Emenda 58
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu.

Il-bdiewa għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu meta jaqgħu fil-kategoriji li 
ġejjin:

- ir-raba' li jinħarat tal-impriża tkopri 
anqas minn 15-il ettaru, jew
- Natura 2000 tkopri aktar minn 50% tal-
art agrikola tal-impriża jew
- żoni skont miżuri agro-ambjentali-
klimatiċi bi qbil skont l-Artikolu 29 tar-
Regolamet (UE) Nru. [...] [RDR] jkopri 
aktar minn 50% tal-art agrikola tal-
impriża
- il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika.

Or. en

Emenda 59
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu.

Il-bdiewa għandhom ikunu intitolati ipso 
facto għall-pagament imsemmi f’dan il-
Kapitolu meta jaqgħu f'minn tal-inqas 
waħda mill-kategoriji li ġejjin:

- il-bdiewa li jkunu konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 29(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 834/2007 fir-rigward ta’ biedja 
organika.
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- il-bdiewa li jipprattikaw il-biedja 
intensiva b'siġar, uċuħ għoljin u/jew 
dwieli.
- il-bdiewa li huma membri ta' 
assoċjazzjonijiet għall-ħarsien ta' prodotti 
agrikoli b’denominazzjoni tal-oriġini 
protetta u/jew indikazzjoni ġeografika 
protetta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' sistemi ċċertifikati bħala "ekoloġiċi skont id-definizzjoni" tipprovdi inċentiv 
għall-iżvilupp ta' dawn is-sistemi u biex jieħdu sehem il-bdiewa. Din toħloq inċentivi tas-suq 
korretti għal biedja li tkun aktar sostenibbli.

Emenda 60
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
biss għall-unitajiet ta’ impriża li jintużaw 
għall-produzzjoni organika skont l-
Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 
Nru 834/2007.

imħassar

Or. it

Emenda 61
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29a
Biex jiġu garantiti miżuri 'ekoloġiċi' 
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definiti mill-Istati Membri bħala 
applikabbli fit-territorju tagħhom, sabiex 
jakkumulaw benefiċċji ekwivalenti għall-
ambjent u l-klima, l-Istati Membri, fuq il-
bażi tas-sistemi kostituzzjonali tagħhom u, 
jekk ikun applikabbli, wara li jkunu 
kkonsultaw ir-reġjuni, għandhom 
jagħmlu għażliet ulterjuri disponibbli 
għall-bdiewa, magħżulin fuq il-bażi ta' 
objettivi u pekuljaritajiet klimatiċi u 
ambjentali, li minnhom tintgħażel tielet 
miżura obbligatorja, soġġetta għall-
approvazzjoni tal-għażliet imsemmija 
mill-Kummissjoni.
L-Istati Membri għandhom jinformaw 
minnufih lill-Kummissjoni dwar id-
deċiżjoni tagħhom sal-1 ta' Awwissu 
2013. Il-Kummissjoni tapprova l-pakkett 
ta' miżuri adottati mill-Istati Membri fi 
żmien xahrejn minn meta tiġi notifikata 
dwarhom.

Or. it

Emenda 62
Czesław Adam Siekierski

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 15-il ettaru, il-kultivazzjoni tar-
raba’ li jinħarat għandha tkun magħmula 
minn tal-anqas tliet uċuħ tar-raba’ 
differenti. Il-wiċċ prinċipali ma għandux 
ikopri aktar minn 70% tar-raba’ li jinħarat 
u ż-żewġ uċuħ prinċipali ma għandhomx 
ikopru aktar minn 95% tar-raba’ li jinħarat.
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Emenda 63
Czesław Adam Siekierski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-ewwel paragrafu m’għandux 
japplika għall-azjendi agrikoli:
- fejn ir-raba’ li jinħarat jintuża 
interament għall-produzzjoni tal-ħaxix 
(miżrugħ jew naturali) jew foraġġ ieħor, 
jitħalla kollu mistrieħ, ikkultivat kollu 
b’uċuħ tar-raba’ taħt l-ilma għal parti 
kbira tas-sena jew kombinazzjoni ta’ 
dawn, jew;
- fejn aktar minn 75% tal-erja agrikola 
eliġibbli tal-azjenda jkun kopert minn 
bwar permanenti, uċuħ permanenti, 
jintuża għall-produzzjoni tal-ħaxix jew 
uċuħ oħrajn li jiswew ta’ foraġġ, jitħalla 
mxattab, jew ikun soġġett għal taħlita ta' 
dawn ir-regoli.

Or. en

Emenda 64
Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bwar permanenti Mergħat permanenti

Or. en
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Emenda 65
Czesław Adam Siekierski

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 iż-
żamma tal-proporzjon ta' bwar permanenti
meta mqabbla mal-art agrikola totali. Dan 
l-obbligu japplika fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali.

L-Istati Membri li ssieħbu fl-UE qabel l-
2004 għandhom jiżguraw li l-art li kienet 
mergħa permanenti fid-data prevista fl-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għall-
erja tal-2003 tinżamm mergħa 
permanenti.
L-Istati Membri l-ġodda li ssieħbu fl-UE 
fl-2004 għandhom jiżguraw illi l-art li 
kienet mergħa permanenti fl-1 ta' Mejju 
2004 tinżamm mergħa permanenti.
Il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom 
jiżguraw li art li kienet mergħa 
permanenti fl-1 ta' Jannar 2007 tinżamm 
bħala mergħa permanenti.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proporzjon imsemmi fl-ewwel paragrafu 
(minn issa ’l quddiem imsejjaħ l-indiċi ta' 
referenza) ma jkunx tnaqqas b'aktar minn 
10 % għad-detriment tal-erja li tkun bur
permanenti meta mqabbla mas-sena ta' 
referenza rilevanti kif jingħad fil-
paragrafu preċedenti.
Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu 
ma japplikawx għal art ta’ bwar 
permanenti li ser tingħata għat-tisġir, jekk 
tali tisġir hu kompatibbli mal-ambjent u 
bl-esklużjoni ta' msaġar tas-siġar tal-
Milied u kopji li jikbru malajr ikkultivati 
għal perjodu qasir.
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Emenda 66
Catherine Grèze

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’.

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’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat approċċ verament sostenibbli, is-sena ta' referenza għal art ta' mergħa 
permanenti m'għandhiex tkun 2014, imma 2011. Inkella, hemm riskju kbir li ammont għoli ta' 
art għall-mergħa tinħarat u ma tibqax tgħodd bħala mergħa qabel ma tidħol fis-seħħ ir-
riforma.

Emenda 67
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa b’uċuħ permanenti bħal 
imsaġar tas-siġar taż-żebbuġ, id-dwieli jew 
l-imsaġar tas-siġar tal-frott, iżda esklużi l-
uċuħ permanenti mhux irrigati, 
għandhom japplikaw prattiki agronomiċi 
speċifiċi li jinvolvu taqlib minimu tal-
ħamrija u fejn il-wiċċ tal-ħamrija ikun 
miksi b'veġetazzjoni.
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Emenda 68
Catherine Grèze

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’ mergħat permanenti.
Dak il-limitu ma għandux japplika f’każ ta’ 
force majeure jew f’ċirkustanzi 
eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 69
Catherine Grèze

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
jistabbilixxu 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
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Emenda 70
Catherine Grèze

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’
mergħat permanenti, huma użati għal 
infrastruttura ekoloġika inklużi elementi 
ta' pajsaġġ bħal sisien tal-ħaxix, ċnut tal-
ġebel, art li titħalla mistrieħa, terrazzi
miżmuma, u ħabitats seminaturali.
M'għandux ikun hemm tiżrigħ mill-ġdid, 
ħrit, użu ta' fertilizzant jew ta' pestiċida. 
Jista' jsir qtugħ tal-ħaxix,, ħsad bil-
minġel u ragħa f'densitjiet li ma jwasslux 
għal degradazzjoni tal-medda ta' ħaxix 
irqiq. Meta żona ta' art bil-ħaxix, mergħat 
jew art baxxa mistagħdra qed jiġu 
stabbiliti, uċuħ leguminużi xierqa jistgħu 
jkunu inkorporati fit-taħlita tal-ispeċijiet 
f'mergħat jew art baxxa mistagħdra għal 
skopijiet ta' mergħa jew qtugħ baxx tal-
ħaxix.

Or. en

Emenda 71
Luís Paulo Alves

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. Fejn iż-żona agrikola eliġibbli tkopri 
aktar minn 20 ettaru, il-bdiewa għandhom 
jiżguraw li tal-anqas 5 % tal-ettari eleġibbli 
tagħhom kif definiti fl-Artikolu 2(31), 
esklużi żoni ta’ bwar permanenti u 
mergħat storiċi u uċuħ permanenti kif 
definiti fl-Artikolu 31a(1), huma erjas 
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kif imsemmi fl-Artikolu 25(2)(b)(ii). b’fokus ekoloġiku bħala art li titħalla 
mistrieħa jew raba' bagħli permanenti, 
terrazzi, iż-żamma ta’ karatteristiċi ta’ 
pajsaġġ bħal sisien tal-ħaxix jew ċnut tal-
ġebel, strixex ta’ lqugħ, art miżrugħa bi 
pjanti li jiffissaw in-nitroġenu u żoni 
afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. pt

Emenda 72
Czesław Adam Siekierski

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. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
fuq livell nazzjonali jew reġjonali, 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,
żoni agrikoli taħt skemi agroambjentali, 
żoni mingħajr fertilizzazzjoni tan-
nitroġenu u mingħajr użu ta' pestiċidi, art 
imwarrba, żona agrikola skont in-Natura 
2000 jew żona oħra ta' konservazzjoni 
tan-natura, terrazzi, iż-żamma ta’ 
karatteristiċi ta’ pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u 
żoni afforestati kif imsemmi fl-
Artikolu 25(2)(b)(ii).

Or. en

Emenda 73
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
il-perċentwali minimu speċifikat fil-
paragrafu 1 għandu jitnaqqas għal 3% 
f’każijiet fejn il-gruppi tal-bdiewa 
jistabbilixxu erjas b’fokus ekoloġiku 
kontinwi, ħdejn xulxin.

Or. pt

Emenda 74
Czesław Adam Siekierski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-ewwel paragrafu m'għandux 
japplika għal żoni agrikoli użati għall-
koltivazzjoni tal-frott jew ta' uċuħ veġetali 
jew impriżi li fihom l-art li tinħarat tkopri 
anqas minn 15-il ettaru.

Or. en

Emenda 75
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
sakemm ikun meħtieġ biex jinħoloq 
inċentiv għaż-żamma ta’ livelli attwali ta’ 
produzzjoni fir-reġjuni kkonċernati.

4. L-appoġġ akkoppjat jista’ jingħata biss 
sakemm ikun meħtieġ biex jinħoloq 
inċentiv għaż-żamma ta’ livelli attwali ta’ 
impjieg u/jew produzzjoni fir-reġjuni 
kkonċernati u partikolarment f'żoni 
b'limitazzjonijiet naturali, bħal reġjuni 
insulari u r-reġjuni ultraperferiċi.
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Emenda 76
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn japplika l-Artikolu 20, l-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw forom differenti 
ta' finanzjament għal reġjuni ddefiniti 
skont it-tifsira ta' dan l-Artikolu.

Or. pt

Emenda 77
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ebda pagament ma jingħata lill-bdiewa li 
għalihom ikun stabbilit li, mid-data tal-
pubblikazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni għal dan ir-Regolament, 
ikunu qasmu l-impriża tagħhom bl-għan 
waħdieni li jibbenefikaw mill-iskema
għall-bdiewa żgħar. Dan għandu japplika 
wkoll għall-bdiewa li l-impriżi tagħhom 
ikunu r-riżultat ta’ qsim bħal dan.

imħassar

Or. en

Emenda 78
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn japplika l-Artikolu 20, l-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw forom differenti 
ta' finanzjament għal reġjuni ddefiniti 
skont it-tifsira ta' dan l-Artikolu.

Or. pt

Emenda 79
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għall-bdiewa żgħar għandhom 
jippreżentaw applikazzjoni sal-
15 ta’ Ottubru 2014.

Il-bdiewa li jixtiequ jipparteċipaw fl-
iskema għall-bdiewa żgħar għandhom 
jippreżentaw applikazzjoni sad-data li 
għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri 
iżda mhux aktar tard:
1. mill-15 ta’ Ottubru 2014 b’effett mill-
2014,
jew
2. mill-15 ta’ Ottubru 2015 b’effett mill-
2015.
Id-data ffissata mill-Istati Membri ma 
tistax, madankollu tkun qabel l-aħħar 
jum għall-preżentazzjoni ta' applikazzjoni 
għall-iskema ta’ pagament bażiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel sena ta’ applikazzjoni ta’ sistema ġdida, b'mod partikolari f'Stati Membri ġodda li 
għadhom ma applikawx is-sistema bbażata fuq drittijiet, tista’ tikkawża problemi kemm għall-
bdiewa kif ukoll għall-ammministrazzjonijiet. Il-bdiewa jkollhom jagħżlu bejn żewġ sistemi 
differenti mhux magħrufa. Għalhekk biex jiġi żgurat li l-għan tal-mekkaniżmu jinkiseb, id-
dħul fl-iskema għall-bdiewa żgħar għandu jkun possibbli tal-anqas għal darb oħra matul il-



AM\913248MT.doc 29/32 PE496.441v01-00

MT

perspettiva finanzjarja.

Emenda 80
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bdiewa li ma japplikawx għall-
parteċipazzjoni fl-iskema għall-bdiewa 
żgħar sal-15 ta’ Ottubru 2014 jew li
jiddeċiedu li jirtiraw minnha wara dik id-
data jew li jintagħżlu għall-appoġġ skont 
l-Artikolu 20(1)(c) tar-Regolament (UE) 
Nru […] [RDR], ma għandux jibqagħlhom 
id-dritt li jipparteċipaw f'dik l-iskema.

Il-bdiewa li ma japplikawx għall-
parteċipazzjoni fl-iskema għall-bdiewa 
żgħar sal-15 ta’ Ottubru 2014 għandhom 
il-possibilità li jirrevedu l-għażla li 
għamlu tul l-2016 sal-15 ta’ Ottubru tal-
2016. Dawn li ma daħlux fl-iskema għall-
bdiewa żgħar sal-15 ta’ Ottubru 2016 jew 
li ddeċiedew li jirtiraw minnha wara d-data 
tal-għeluq tal-2014 jew l-2016 jew li
ntagħżlu għall-appoġġ skont l-
Artikolu 20(1)(c) tar-Regolament (UE) 
Nru […] [RDR], ma għandux jibqagħlhom 
id-dritt li jipparteċipaw f'dik l-iskema.

Or. pt

Emenda 81
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-ammont tal-pagament 
annwali għall-iskema għall-bdiewa żgħar 
f’wieħed mil-livelli li ġejjin, suġġett għall-
paragrafi 2 u 3:

imħassar

(a) ammont li ma jkunx aktar minn 15 % 
tal-pagament medju nazzjonali għal kull 
benefiċjarju;
(b) ammont li jkun jikkorrispondi mal-
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pagament medju nazzjonali għal kull 
ettaru mmultiplikat b’figura li 
tikkorrispondi għall-għadd ta’ ettari 
b’massimu ta’ tliet ettari.
Il-medja nazzjonali msemmija fil-punt (a) 
tal-ewwel subparagrafu għandha tkun 
stabbilita mill-Istati Membri abbażi tal-
limitu massimu nazzjonali stabbilit fl-
Anness II għas-sena kalendarja 2019 u 
skont l-għadd ta’ bdiewa li jkunu kisbu 
drittijiet għall-pagament skont l-
Artikolu 21(1).
Il-medja nazzjonali msemmija fil-punt (b) 
tal-ewwel subparagrafu għandha tkun 
stabbilita mill-Istati Membri abbażi tal-
limitu massimu nazzjonali stabbilit fl-
Anness II għas-sena kalendarja 2019 u 
skont l-għadd ta’ ettari eliġibbli ddikjarata 
skont l-Artikolu 26 fl-2014.

Or. en

Emenda 82
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ma 
għandux ikun inqas minn EUR 500 u 
mhux aktar minn EUR 1 000. Mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 51(1), fejn l-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
tirriżulta f’ammont anqas minn EUR 500 
jew ogħla minn EUR 1 000, l-ammont 
għandu jiżdied jew jitnaqqas għall-eqreb 
numru sħiħ, rispettivament, għall-
ammont minimu jew massimu.

imħassar

Or. en
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Emenda 83
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mill-paragrafu 2, l-ammont 
tal-pagament imsemmi fil-paragrafu 1 
f’Ċipru u f’Malta jista’ jkun stabbilit 
f’valur anqas minn EUR 500, iżda mhux 
anqas minn EUR 200.

imħassar

Or. en

Emenda 84
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ammont tal-pagament annwali 
għall-iskema għall-bdiewa żgħar għandu 
jkun ugwali għall-ammont li jkun intitolat 
għalih bidwi taħt l-Artikolu 18, l-
Artikolu 29, l-Artikolu 34, l-Artikolu 36 u 
l-Artikolu 38 fis-sena tad-dħul tal-iskema, 
iżda mhux ogħla minn EUR 1 500.

Or. en

Emenda 85
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri li 

1. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tadotta l-miżuri li 
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jkunu kemm meħtieġa kif ukoll 
ġustifikabbli f’emerġenza, għar-
riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi. Miżuri 
bħal dawn jistgħu jidderogaw minn 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
iżda biss sakemm, u għal dak il-perjodu li 
fih ikunu strettament meħtieġa. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 56(2).

jkunu kemm meħtieġa kif ukoll 
ġustifikabbli f’emerġenza jew diżastru 
naturali li jaffettwaw il-produzzjoni 
agrikola u l-bdiewa, għar-riżoluzzjoni ta’ 
problemi speċifiċi. Miżuri bħal dawn 
jistgħu jidderogaw minn dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament, iżda biss sakemm, u 
għal dak il-perjodu li fih ikunu strettament 
meħtieġa. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta' verifika msemmija fl-Artikolu 56(2).

Or. pt


