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Emenda 21
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Dan ir-regolament irid jipprovdi 
eżenzjonijiet fejn meħtieġ għal każijiet ta’ 
force majeur, għal ċirkostanzi 
eċċezzjonali u għal każijiet ta’ 
programmar żbaljat min-naħa tal-
leġislatur reġjonali u li l-benefiċjarji ma 
jkunux responsabbli għalihom. Fir-
rigward tal-leġiżlazzjoni agrikola, il-
kunċett ta’ force majeur għandu jiġi 
interpretat fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja.

Or. it

Emenda 22
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex il-benefiċjarji jkunu megħjunin 
isiru jafu aktar dwar ir-rabta bejn il-prattiki 
agrikoli u l-immaniġġjar ta’ farms min-
naħa l-waħda, u l-istandards relatati mal-
ambjent, it-tibdil fil-klima, il-
kundizzjonijiet agrikoli tajba tal-art, is-
sigurtà fl-ikel, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-
trattament xieraq tal-annimali min-naħa l-
oħra, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistema konsultattiva 

(10) Biex il-benefiċjarji jkunu megħjunin 
isiru jafu aktar dwar ir-rabta bejn il-prattiki 
agrikoli u l-immaniġġjar ta’ farms min-
naħa l-waħda, u l-istandards relatati mal-
ambjent, it-tibdil fil-klima, il-
kundizzjonijiet agrikoli tajba tal-art, is-
sigurtà fl-ikel, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-
trattament xieraq tal-annimali min-naħa l-
oħra, huwa meħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistema konsultattiva 
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komprensiva għall-farms li toffri pariri lil 
benefiċjarji. Dik is-sistema konsultattiva 
għall-farms m’għandha bl-ebda mod 
taffettwa l-obbligu u r-responsabbiltà ta’ 
benefiċjarji li jħarsu dawk l-istandards. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll
separazzjoni ċara bejn pariri u kontrolli.

komprensiva għall-farms li toffri pariri lil 
benefiċjarji. Dik is-sistema konsultattiva 
għall-farms m’għandha bl-ebda mod 
taffettwa l-obbligu u r-responsabbiltà ta’ 
benefiċjarji li jħarsu dawk l-istandards. L-
Istati Membri għandhom ukoll 
jinkoraġġixxu lill-benefiċjarji sabiex 
jużaw is-sistema konsultattiva u 
għandhom jiżguraw separazzjoni ċara bejn 
pariri u kontrolli.

Or. ro

Emenda 23
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-dħul fis-sistema konsultattiva għall-
farms għandu jkun fuq bażi volontarja għal 
benefiċjarji. Il-benefiċjarji kollha, anke 
jekk ma jirċevux għajnuna skont il-PAK, 
għandhom jitħallew jipparteċipaw fis-
sistema. Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu kriterji ta’ prijorità. 
Minħabba n-natura tas-sistema, ikun xieraq 
li l-informazzjoni miksuba matul l-attività 
ta’ konsulenza tiġi ttrattata bħala 
kunfidenzjali, ħlief f’każ ta’ ksur gravi tad-
dritt nazzjonali jew tal-Unjoni. Biex tiġi 
żgurata l-effiċjenza tas-sistema, il-
konsulenti għandhom ikunu kwalifikati kif 
xieraq u jirċievu taħriġ regolarment.

(12) Għalkemm id-dħul fis-sistema 
konsultattiva għall-farms għandu jkun fuq 
bażi volontarja għal benefiċjarji, 
promozzjoni intensa tas-sistema għandha 
sservi biex tagħmel lill-benefiċjarji konxji 
tal-benefiċċji li jsiru disponibbli għalihom 
meta jużaw dik is-sistema. Il-benefiċjarji 
kollha, anke jekk ma jirċevux għajnuna 
skont il-PAK, għandhom jitħallew 
jipparteċipaw fis-sistema. Madankollu, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kriterji 
ta’ prijorità. Minħabba n-natura tas-
sistema, ikun xieraq li l-informazzjoni 
miksuba matul l-attività ta’ konsulenza tiġi 
ttrattata bħala kunfidenzjali, ħlief f’każ ta’ 
ksur gravi tad-dritt nazzjonali jew tal-
Unjoni. Biex tiġi żgurata l-effiċjenza tas-
sistema, il-konsulenti għandhom ikunu 
kwalifikati kif xieraq u jirċievu taħriġ 
regolarment.

Or. ro
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Emenda 24
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex 
ikopru l-infiq magħmul mill-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati fir-rigward tal-
FAEG, għandhom isiru disponibbli għall-
Istati Membri mill-Kummissjoni fl-għamla 
ta’ rimborżi biex ikun irriżervat l-infiq 
magħmul minn dawk l-aġenziji. Sakemm 
dawn ir-rimborżi, fl-għamla ta’ pagamenti 
kull xahar, ikunu tħallsu, għandhom jiġu 
mmobilizzati riżorsi finanzjarji mill-Istati 
Membri skont il-ħtiġijiet tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati tagħhom. L-ispejjeż 
tal-persunal u l-ispejjeż amministrattivi tal-
Istati Membri u tal-benefiċjarji involuti fl-
eżekuzzjoni tal-PAK għandhom jitħallsu
minnhom infushom.

(13) Ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex 
ikopru l-infiq magħmul mill-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati fir-rigward tal-
FAEG, għandhom isiru disponibbli għall-
Istati Membri mill-Kummissjoni fl-għamla 
ta’ rimborżi biex ikun riżervat l-infiq 
magħmul minn dawk l-aġenziji. Sakemm 
dawn ir-rimborżi, fl-għamla ta’ pagamenti 
kull xahar, ikunu tħallsu, għandhom jiġu 
mmobilizzati riżorsi finanzjarji mill-Istati 
Membri skont il-ħtiġijiet tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati tagħhom. Sabiex 
ikun aktar effiċjenti l-funzjonament tal-
aġenziji tal-pagamenti, l-ispejjeż tal-
persunal u l-ispejjeż amministrattivi tal-
Istati Membri u tal-benefiċjarji involuti fl-
eżekuzzjoni tal-PAK għandhom jitħallsu
mill-aġenziji tal-pagamenti stess.

Or. it

Emenda 25
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-użu tas-sistema agrometeoroloġika 
u tal-akkwist u t-titjib ta’ immaġni bis-
satellita għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
bil-mezzi għall-ġestjoni tas-swieq u biex 
jiġu ffaċilitati l-monitoraġġ u l-kontroll tal-
infiq agrikolu.

(14) L-użu tas-sistema agrometeoroloġika 
u tal-akkwist u t-titjib ta’ immaġni bis-
satellita għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 
bil-mezzi għall-ġestjoni tas-swieq, biex 
jiġu ffaċilitati l-monitoraġġ u l-kontroll tal-
infiq agrikolu u sabiex tevalwa u tipprovdi
għajnuna f'waqtha f'każ ta’ diżastri 
naturali.
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Or. en

Emenda 26
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti annwali bin-nifs. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiġbdu mill-fondi pprovduti tal-Unjoni 
malli huma jibdew il-programmi. Hija,
għalhekk, meħtieġa sistema ta’ 
prefinanzjament, ristretta kif xieraq, li 
tiżgura li fondi jgħaddu kontinwament biex 
il-pagamenti lil benefiċjarji skont il-
programmi jsiru f’waqthom.

(23) Il-programmi ta’ żvilupp rurali huma 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni abbażi ta’ 
impenji f’pagamenti annwali bin-nifs. L-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jiġbdu mill-fondi pprovduti tal-Unjoni 
malli huma jibdew il-programmi. Għandha
għalhekk tkun prijoritizzata sistema ta’ 
prefinanzjament, ristretta kif xieraq, li 
tiżgura li fondi jgħaddu kontinwament biex 
il-pagamenti lil benefiċjarji skont il-
programmi jsiru f’waqthom.

Or. en

Emenda 27
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, għandhom jittieħdu 
miżuri mill-Istati Membri biex huma stess 
ikunu sodisfatti li tranżazzjonijiet 
iffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR 
jitwettqu verament u jiġu esegwiti b’mod 
sewwa. L-Istati Membri għandhom ukoll 
ma jħallu ssir ebda irregolarità u ma jħallu 
ebda nuqqas ta’ konformità ma’ obbligi 
mwettqin minn benefiċjarji, u għandhom 
jikxfuhom u jittrattawhom b’mod effettiv. 

(37) Biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, għandhom jittieħdu 
miżuri proporzjonati mill-Istati Membri 
biex huma stess ikunu sodisfatti li 
tranżazzjonijiet iffinanzjati mill-FAEG u 
mill-FAEŻR jitwettqu verament u jiġu 
esegwiti b’mod sewwa. L-Istati Membri 
għandhom ukoll ma jħallu ssir ebda 
irregolarità u ma jħallu ebda nuqqas ta’ 
konformità ma’ obbligi mwettqin minn 
benefiċjarji, u għandhom jikxfuhom u 
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Għal dan il-għan, għandu japplika r-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 2988/95 tat-18 Diċembru 1995 dwar 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunità Ewropea.

jittrattawhom b’mod effettiv. Għal dan il-
għan, għandu japplika r-Regolament tal-
Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-
18 Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunità
Ewropea22.

Or. en

Emenda 28
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, 
irtirar, riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
minn pagamenti u ma' impożizzjoni ta’ 
penali. Dawk ir-regoli għandhom jinġabru 
fl-istess qafas legali f’livell orizzontali. 
Għandhom ikopru l-obbligi tal-Istati 
Membri fir-rigward ta’ verifiki 
amministrattivi u fuq il-post, ir-regoli dwar 
l-irkupru, ir-riduzzjoni u l-esklużjonijiet ta’ 
għajnuna. Għandhom jiġu stabbiliti regoli 
dwar il-verifiki ta’ obbligi li ma jkunux 
neċessarjament marbutin mal-pagament ta’ 
għajnuna.

(38) F’diversi regolamenti agrikoli 
settorjali jeżistu dispożizzjonijiet relatati 
ma’ prinċipji ġenerali dwar kontrolli, 
irtirar, riduzzjonijiet jew esklużjonijiet 
minn pagamenti u ma' impożizzjoni ta’ 
penali. Dawk ir-regoli għandhom jinġabru
u jiġu simplifikati fl-istess qafas legali 
f’livell orizzontali. Għandhom ikopru l-
obbligi tal-Istati Membri fir-rigward ta’ 
verifiki amministrattivi u fuq il-post, ir-
regoli dwar l-irkupru, ir-riduzzjoni u l-
esklużjonijiet ta’ għajnuna. Għandhom jiġu 
stabbiliti regoli dwar il-verifiki ta’ obbligi 
li ma jkunux neċessarjament marbutin mal-
pagament ta’ għajnuna. Fejn rati ta’ żbalji
huma f'livell aċċettabbli, l-Istati Membri
għandhom inaqqsu l-kontrolli fuq il-post
proporzjonalment.

Or. en

Emenda 29
Seán Kelly
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Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-elementi ewlenin ta’ dik is-sistema
integrata u, partikolarment, id-
dispożizzjonijiet dwar id-database
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-pakketti agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’
drittijiet għall-pagamenti għandhom 
jinżammu.

(41) L-elementi prinċipali tas-sistema
integrata, u, b’mod partikolari, id-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw database
kompjuterizzata, sistema ta’ 
identifikazzjoni għall-ħbula agrikoli, 
applikazzjonijiet għall-għajnuna jew talbiet 
għall-pagamenti u sistema ta’
identifikazzjoni u reġistrazzjoni għal 
pagament għandhom jinżammu, fuq livell 
xieraq, waqt li titqies in-neċessità li ma 
jkunux imposti piżijiet amministrattivi 
żejda fuq il-bdiewa u l-korpi
amministrattivi.

Or. en

Emenda 30
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
485/2008, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, u partikolarment biex 
jaraw jekk l-operazzjonijiet iffinanzjati 
mill-FAEG ikunux ġenwini u konformi. Fl-
interessi taċ-ċarezza u r-razzjonalità, id-
dispożizzjonijiet rilevanti għandhom jiġu 
integrati fl-istess att. Ir-Regolament (KE) 
Nru 485/2008 għandu, għalhekk, jitħassar.

(44) Skont ir-Regolament (KE) Nru 
485/2008, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji tal-
baġit tal-Unjoni, u partikolarment biex 
jaraw jekk l-operazzjonijiet iffinanzjati 
mill-FAEG ikunux ġenwini u konformi. Fl-
interessi tas-sempliċità, taċ-ċarezza u r-
razzjonalità, id-dispożizzjonijiet rilevanti 
għandhom jiġu integrati fl-istess att. Ir-
Regolament (KE) Nru 485/2008 għandu, 
għalhekk, jitħassar.

Or. en
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Emenda 31
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Fir-rigward tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-dispożizzjonijiet se 
jkunu biss operazzjonali taħt 
kundizzjonalità meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentawhom bis-sħiħ, 
b’mod partikolari, billi jimponu obbligi 
ċari għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm ser jiġu 
applikati sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2013.

imħassar

Or. en

Emenda 32
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Fir-rigward tad-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi id-dispożizzjonijiet ser ikunu 
biss operazzjonali taħt kundizzjonalità 
meta l-Istati Membri kollha jkunu 
implimentawhom bis-sħiħ, b'mod 
partikolari billi jimponu obbligi ċari 

imħassar
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għall-bdiewa. Skont id-Direttiva, ir-
rekwiżiti fuq livell ta' farm se jkunu 
applikati b'mod progressiv skont skeda 
taż-żmien u, b'mod partikolari, il-prinċipji 
ġenerali tal-ġestjoni integrata ta’ 
organiżmi ta’ ħsara, li ser jiġu applikati 
sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2014.

Or. en

Emenda 33
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u dissważivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti b’ 
dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema. 
Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 
il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mill-kundizzjonalità u 
partikolarment mis-sistema tagħha ta’ 

(57) Is-sistema ta’ kundizzjonalità timplika 
ċerti limitazzjonijiet amministrattivi kemm 
għal benefiċjarji kif ukoll għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali minħabba 
li għandha tiġi żgurata ż-żamma ta’ 
reġistrazzjonijiet, għandhom isiru kontrolli 
u għandhom jiġu applikati penali fejn ikun 
meħtieġ. Dawn il-penali għandhom ikunu 
proporzjonati, effettivi u dissważivi. Tali 
penali għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal penali oħra stabbiliti b’ 
dispożizzjonijiet oħra tad-dritt nazzjonali 
jew tal-Unjoni. F’ġieħ il-konsistenza, ikun 
xieraq li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-
Unjoni jkunu kkonsolidati fi strument 
legali wieħed. Għal bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 
fil-Titolu V tar-Regolament (UE) 
Nru xxx/xxx[DP], l-isforzi li għandhom 
isiru skont is-sistema ta’ kundizzjonalità 
jistgħu jitqiesu li jeċċedu l-benefiċċju li 
dawk il-bdiewa jinżammu f’dik is-sistema. 
Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, dawk 
il-bdiewa għandhom, għalhekk, ikunu 
eżenti mill-kundizzjonalità u 
partikolarment mis-sistema tagħha ta’ 
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kontrolli u mir-riskju ta’ penali tal-
kundizzjonalità. Madankollu, dik l-
eżenzjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li jitħarsu d-
dispożizzjonijiet applikabbli tal-
leġislazzjoni settorjali u għall-possibbiltà 
ta’ kontrolli u ta’ impożizzjoni ta’ penali 
skont dik il-leġislazzjoni.

kontrolli u mir-riskju ta’ penali tal-
kundizzjonalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irziezet żgħar huma min-natura tagħhom “aktar ekoloġiċi” minn impriżi ikbar.  L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom f’kull każ jipprovaw inaqqsu l-piż amministrattiv fuq il-
bdiewa ż-żgħar u l-mudell ta’ razzett żgħir tal-familja, fid-dawl tal-benefiċċji soċjali u 
kulturali li jikkontribwixxu għal żoni rurali.

Emenda 34
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Implimentazzjoni effikaċi tal-
kundizzjonalità teħtieġ verifika fil-livell 
tal-benefiċjarji li l-obbligi jitħarsu. Fejn 
Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu 
mill-għażla li ma japplikax tnaqqis jew 
esklużjoni fejn l-ammont konċernat ikun 
anqas minn EUR 100, l-awtorità tal-
kontroll kompetenti għandha, għal 
kampjun ta’ benefiċjarji fis-sena ta’ wara, 
tivverifika li s-sejbiet tan-nuqqas ta’ 
konformità konċernata jkunu ġew 
irrimedjati.

(60) Implimentazzjoni effikaċi tal-
kundizzjonalità teħtieġ verifika fil-livell 
tal-benefiċjarji li l-obbligi jitħarsu. Fejn 
Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel użu 
mill-għażla li ma japplikax tnaqqis jew 
esklużjoni fejn l-ammont konċernat ikun 
anqas minn EUR 100, l-awtorità tal-
kontroll kompetenti għandha, għal 
kampjun ta’ benefiċjarji fis-sena ta’ wara, 
tivverifika li s-sejbiet tan-nuqqas ta’ 
konformità konċernata jkunu ġew 
irrimedjati. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu wkoll sistema ta’ twissija 
minn qabel, applikabbli għall-ewwel 
nuqqasijiet mhux serji sabiex tiġi 
aċċettata aktar is-sistema ta’ 
kundizzjonalità min-naħa tal-
komunitajiet agrikoli u sabiex il-bdiewa 
jiġu involuti aktar fl-implimentazzjoni tar-
rekwiżiti. Dan għandu jseħħ permezz ta’ 
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ittra ta’ twissija li għandha tkun segwita 
minn azzjonijiet korrettivi min-naħa tal-
benefiċjarju interessat u kontrollat mill-
Istat Membru tul is-sena ta’ wara.

Or. it

Emenda 35
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 
ekonomika tal-azjendi agrikoli 
b'konformità mal-miżuri kollha proposti 
mill-programmi ta' żvilupp rurali, inklużi 
l-modernizzazzjoni tal-azjendi, il-bini tal-
kompetittività, l-integrazzjoni settorjali, l-
innovazzjoni u l-orjentament tas-suq;

Or. it

Emenda 36
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità nazzjonali kompetenti
għandha tipprovdi lill-benefiċjarju, fejn 
ikun xieraq bl-użu ta’ mezzi elettroniċi, 
bil-listi adatti ta’ korpi maħturin.

3. L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdi 
lill-benefiċjarju potenzjali, prinċipalment 
permezz ta’ mezzi ta’ appoġġ elettroniċi, 
bil-listi adatti ta’ korpi magħżula.

Or. it
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Emenda 37
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Promozzjoni intensa tas-sistema 
konsultattiva tal-farms għandha tagħmel 
lill-benefiċjarji konxji tal-benefiċċji 
kollha li jsiru disponibbli għalihom meta 
jużaw din is-sistema.

Or. ro

Emenda 38
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta’ 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għandu jirrappreżenta 4%
tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta’ tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tapprova l-programm, ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għall-perjodu sħiħ ta’ 
programmazzjoni għandu jitħallas lill-
Kummissjoni. Dan l-ammont inizjali ta’ 
prefinanzjament għandu jirrappreżenta 7%
tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR lill-
programm konċernat. Dan jista’ jinqasam 
fuq massimu ta’ tliet pagamenti skont id-
disponibbiltà baġitarja. L-ewwel pagament 
għandu jirrappreżenta 2% tal-
kontribuzzjoni tal-FAEŻR lill-programm 
ikkonċernat.

Or. pt

Emenda 39
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jissottomettu aktar 
minn programm ta’ żvilupp rurali wieħed 
jistgħu joħolqu żbilanċ fl-ammonti li ma 
jiġux użati sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni 
sena wara dik tal-impenji baġitarji għal 
żvilupp rurali wieħed jew aktar meta 
mqabbla ma’ ammonti li ntefqu wara dik 
id-data taħt il-programmi ta’ żvilupp 
rurali. Jekk xi ammonti jibqgħu ma 
jkunux kommessi wara dan, għandhom 
jiġu imposti, fuq bażi proporzjonali, għall-
programmi ta’ żvilupp rurali li għalihom 
ġie rreġistrat infiq inqas. 

Or. pt

Emenda 40
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali 
jkun jeħtiġilha li l-Istati Membri 
jissottomettu, f’perjodu speċifiku ta’ 
żmien, informazzjoni dwar l-għadd ta’ 
kontrolli esegwiti u r-riżultati tagħhom u 
l-Istati Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-
Kummissjoni tista’ tissospendi l-
pagamenti kull xahar imsemmija fl-
Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 
msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-
informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 
intbagħtet f’waqtha.

imħassar

Or. pt
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Emenda 41
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-kontrolli 
magħmula mill-Istati Membri skont liġijiet 
nazzjonali, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi jew l-Artikolu 287 tat-
Trattat, jew kwalunkwe kontroll organizzat 
skont l-Artikolu 322 tat-Trattat jew ibbażat 
fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2185/9639, il-Kummissjoni tista’ torganizza
kontrolli fuq il-post fl-Istati Membri biex 
tivverifika b’mod partikolari:

Mingħajr preġudizzju għall-kontrolli 
magħmula mill-Istati Membri skont liġijiet 
nazzjonali, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi jew l-Artikolu 287 tat-
Trattat, jew kwalunkwe kontroll organizzat 
skont l-Artikolu 322 tat-Trattat jew ibbażat 
fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
2185/9639, il-Kummissjoni tista’, 
f’ċirkostanzi eċċezzjonali, torganizza
verifiki fuq il-post fl-Istati Membri biex 
tivverifika b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 42
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-
frekwenza ta’ verifiki fuq il-post fl-Istati 
Membri fejn l-opinjoni tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni fir-rigward tal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti
tindika li r-rata ta’ żball hija f'livell 
aċċettabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Verifiki fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni għandhom jiġu mnaqqsa meta l-legalità u r-
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regolarità tal-verifika tindika li r-rata ta’ żball hija f’livell aċċettabbli, huwa ttamat li dan se 
jnaqqas l-ispejjeż marbuta ma’ dawn l-ispezzjonijiet.

Emenda 43
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Madankollu, jekk għal raġunijiet li 
ma jistgħux jiġu attribwiti lill-Istat 
Membru kkonċernat, l-irkupru ma setax 
iseħħ fl-iskadenzi speċifikati fl-ewwel 
subparagrafu, u l-ammont li għandu jiġi 
rkuprat jaqbeż EUR 1 miljun, il-
Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat 
Membru, testendi l-iskadenzi b’massimu 
ta’ 50 % tal-iskadenzi inizjali.

Or. en

Emenda 44
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummisjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 
mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 
l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-
ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-
debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 
wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 
l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 
mingħand il-benefiċjarju mhux aktar minn 
24 xahar wara li l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tkun iddeterminat l-ammonti li 
għandhom jiġu rkuprati abbażi ta’ 
rapport finali ta’ kontroll jew dokument 
simili, u għandhom jirreġistraw l-ammonti 
korrispondenti fil-ktieb tad-debituri tal-
aġenzija tal-pagamenti.
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Or. pt

Emenda 45
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, il-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandu jkun responsabbli 
għalihom l-Istat Membru konċernat, 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżit li l-
Istat Membru konċernat għandu jsegwi 
proċeduri ta’ rkupru b’konformità mal-
Artikolu 60.

Jekk ma jsirx irkupru fi żmien erba’ snin 
mid-data tat-talba għal irkupru, jew fi 
żmien tmien snin fejn l-irkupru jinkiseb 
permezz tal-qrati nazzjonali, 50% mill-
konsegwenzi finanzjarji ta’ nuqqas ta’ 
rkupru għandhom ikunu responsabbli 
għalihom l-Istat Membru konċernat u 50% 
il-baġit tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju 
għar-rekwiżit li l-Istat Membru konċernat 
għandu jsegwi proċeduri ta’ rkupru 
b’konformità mal-Artikolu 60.

Or. pt

Emenda 46
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mmaniġġjar effiċjenti u sistemi ta’ kontroll 
biex tiġi żgurata l-konformità mal-
leġiżlazzjoni li tirregola skemi ta’ għajnuna 
mill-Unjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu
sistema ta’ mmaniġġjar u ta’ kontroll
effiċjenti, proporzjonata, ibbażata fuq 
riskji u flessibbli għall-ħtiġijiet tar-reġjuni 
tad-destinazzjoni biex tiġi żgurata l-
konformità mal-leġiżlazzjoni li tirregola 
skemi ta’ għajnuna mill-Unjoni. Huwa 
meħtieġ mill-Istati Membri, permezz tal-
korp ta’ koordinament nazzjonali, li 
jadattaw is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll 
għall-karatteristiċi speċifiċi reġjonali, 
abbażi tal-komunikazzjonijiet magħmula 
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mill-aġenziji tal-pagamenti skont l-
Artikolu 7(3).

Or. it

Emenda 47
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 
żbalji.

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-
awtorità responsabbli għandha tagħmel il-
kampjun ta’ kontroll tagħha mill-
popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 
jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 
aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 
tinkiseb rata ta’ żbalji rappreżentattiva, 
filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 
żbalji. In-numru ta’ verifiki fuq il-post 
għandhom jitnaqqsu b’mod proporzjonali
għar-riskju u sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi kemm fuq l-awtoritajiet 
pubbliċi kif ukoll fuq il-bdiewa.

Or. en

Emenda 48
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn japplika, is-sistema integrata 
għandha tinkorpora sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' 
annimali stabbilita skont ir-Regolamenti 

imħassar
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(KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill42 u r-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 21/200443.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplikazzjonijiet tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 21/2004 ma 
għandux jifforma parti mis-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll .

Emenda 49
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’deroga mill-paragrafu 2, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu, filwaqt li 
jikkunsidraw ir-riskju ta' pagament iktar 
milli suppost, li jħallsu sa 50 % fir-
rigward tal-pagament imsemmi fit-
Titolu III tal-Kapitolu 2 tar-Regolament 
xxxx/ssss (Pagamenti Diretti) u 75 % 
għall-appoġġ mogħti taħt l-iżvilupp rurali 
kif imsemmi fl-Artikolu 68(2) wara li 
jkunu tlestew il-verifiki amministrattivi 
previsti fl-Artikolu 61(1). Il-perċentwal 
huwa ugwali għall-benefiċjarji kollha tal-
intervent jew tas-serje ta’ interventi.

Or. it

Emenda 50
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta’ twissija sabiex tippermetti lill-
benefiċjarji li ma jkunux konformi 
jirrimedjaw l-irregolaritajiet qabel tkun 
imposta kwalunkwe tip ta’ sanzjoni 
amministrattiva. Jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jagħmel użu minn din il-
possibbiltà, l-awtorità kompetenti tibgħat 
l-ewwel ittra ta’ twissija lill-benefiċjarju, 
sabiex tinnotifikah dwar l-investigazzjoni 
u l-obbligu li jittieħdu azzjonijiet 
korrettivi. L-awtorità kompetenti għandha 
twettaq ukoll, fis-sena ta’ wara, l-
azzjonijiet meħtieġa sabiex tiżgura li l-
benefiċjarju jtaffi r-riżultati tan-nuqqas 
ta' konformità kkonċernati.
Din is-sistema ta’ twissija tapplika biss fl-
ewwel każ ta’ ksur ta’ regoli li ma jitqiesx 
‘serju’ u li l-'azzjoni' tiegħu tkun 
strettament limitata għar-razzett tal-
benefiċjarju responsabbli għan-nuqqas ta' 
konformità, skont il-kriterji tal-
Artikolu 99a.

Or. it

Emenda 51
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk is-sistemi, u b’mod notevoli s-
sistema għall-identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni ta’ annimali stabbilita skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-
15 ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u 
r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer46 u r-
Regolamenti (KE) Nru 1760/2000 u (KE) 
Nru 21/2004, għandhom ikunu 

imħassar
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kompatibbli mas-sistema integrata 
msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu V ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplikazzjonijiet tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 21/2004 ma 
għandux jifforma parti mis-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll .

Emenda 52
Czesław Adam Siekierski

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jiddeċiedi li jagħmel 
użu mill-għażla msemmija fl-ewwel 
subparagrafu, l-awtorità kompetenti 
għandha, għal kampjun ta’ benefiċjarji, 
tieħu fis-sena ta’ wara l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tivverifika li l-benefiċjarju 
jkun irrimedja s-sejbiet ta' nuqqas ta' 
konformità konċernata. Is-sejba u l-
obbligu li tittieħed azzjoni rimedjali 
għandhom jiġu nnotifikati lill-
benefiċjarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-opinjoni tiegħi soluzzjoni tajba proposta mill-Kummissjoni Ewropea hija li tabolixxi
kontrolli ta’ segwitu fil-każ ta’ ksur minuri. Madankollu, fir-rigward is-soluzzjoni li 
tikkonsisti fil-limitazzjoni tal-kontrolli li jaqgħu taħt ir-regola de minimis għal grupp magħżul
ta’ benefiċjarji (kampjun), aħna nemmnu li s-simplifikazzjoni għandha tinvolvi abolizzjoni 
totali tal-kontrolli ripetuti ta’ ksur soġġetti għar-regola de minimis.

Emenda 53
Czesław Adam Siekierski
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Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu 10% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

L-Istati Membri jistgħu jżommu 25% tal-
ammonti li jirriżultaw mill-applikazzjoni 
tar-riduzzjonijiet u l-esklużjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 99.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma narax raġuni għaliex il-Kummissjoni introduċiet din il-bidla (li naqsu minn 10% għal 
25%). Fir-regolament attwali (l-Artikolu 25 tar-regolament nru 73/2009) jippermetti lill-Istati 
Membri biex iżommu 25% tal-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-riduzzjonijiet.


