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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Flimkien mal-proposta għall-Qafas Finanzjarju Multiannwali għall-2014 - 2020, il-
Kummissjoni ppreżentat sett ta’ Regolamenti li jistabbilixxu l-qafas leġiżlattiv għall-Politika 
Agrikola Komuni (PAK) fil-perjodu 2014-2020. Ġew stabiliti tliet sfidi ewlenin fi ħdan dan 
il-qafas, b'mod speċjali 1) il-produzzjoni vijabbli tal-ikel; 2) il-ġestjoni sostenibbli ta’ riżorsi 
naturali u ta’ azzjoni klimatika; u 3) l-iżvilupp territorjali bbilanċjat. Kif iddikjarat il-
Kummissjoni, iż-żewġ Pilastri tal-PAK se jkunu essenzjali biex tingħata risposta xierqa għal 
dawn il-kwistjonijiet li huma ta' tħassib kbir ukoll għar-reġjuni u t-territorji Ewropej. Ir-regoli 
l-ġodda għall-pagamenti diretti għandhom jiżguraw tqassim ġust u sostenibbli tar-riżorsi. 

Ir-Rapportuer tiegħek jappoġġja bis-sħiħ l-idea ta' titjib ekoloġiku ambizzjuż ta' pagamenti 
diretti lill-bdiewa. Huma waħda mit-tweġibijiet għall-isfidi ambjentali u soċjali attwali.  
Madankollu, ir-Rapporteur tiegħek jikkunsidra li l-proposti attwali huma dagħjfa wisq biex 
iwasslu għal bidla għal sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati li huma kruċjali għal żvilupp 
territorjali sostenibbli f'żoni rurali. F'dan ir-rigward, ir-Rapporteur tiegħek jipproponi l-
implimentazzjoni ta' miżuri li jippermettu konsiderazzjoni aħjar tat-territorji rurali Ewropej.

Rigward l-iżvilupp reġjonali, ir-Rapporteur tiegħek jappella għal sehem akbar mil-limiti 
massimi annwali nazzjonali allokati għal appoġġ addizzjonali għall-iżvilupp rurali. Bl-istess 
raġunament, ir-Rapporteur tiegħek huwa kontra kwalunkwe tnaqqis fl-ammonti allokati għall-
iżvilupp rurali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat dwar l-Istrutturi Agrikoli u l-
Iżvilupp Rurali , bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

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’ 

(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’ 
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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 
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.

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-istipular tal-limitu massimu 
annwali għall-pagament biex jiġu stabbiliti 
sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati, 
immaniġġjar ambjentali u mitigazzjoni; 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 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. en
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-
ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 
ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 
“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 
pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 
għal sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati, 
ġestjoni ambjentali u mitigazzjoni tal-
klima 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 bħar-rotazzjoni tal-
uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 
permanenti u infrastruttura ekoloġika. 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 
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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].

organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 
li jemenda r-Regolament (KEE) 
Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-
komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 
ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 
l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-
sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 
ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 
għandu jwassal għal penalitajiet abbażi tal-
Artikolu 65 tar-Regolament (UE) Nru [...] 
[HZR].

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26 a) L-implimentazzjoni ta' pagamenti 
għal sistemi agrikoli sostenibbli avvanzati, 
ġestjoni ambjentali u mitigazzjoni tal-
klima f’livell reġjonali kif previst minn 
dan ir-Regolament tista' tkun 
akkumpanjata mill-introduzzjoni ta' 
ftehimiet territorjali ffirmati bejn l-
awtoritajiet reġjonali u l-bdiewa. Il-
ftehimiet territorjali jistgħu jwasslu għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri ewlenin ta’ 
inċentivi speċifiċi, imwettqa b’mod 
kollettiv fuq art agrikola eliġibli, u bl-
għan li r-riżorsi tal-ilma, il-bijodiversità u 
l-ħamrija jkunu protetti, suġġett għall-
ispeċifiċitajiet lokali u abbażi ta’ objettivi 
kondiviżi u li jistgħu jitkejlu.

Or. en
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Emenda 4

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) 7% tal-art li tinħadem għal kull żona 
agrikola tintuża b'tali mod li l-biodiversità 
funzjonali tiżdied u b'riżultat ta' dan 
jiżdied ukoll l-funzjonament tal-agro-
ekosistema jew il-provvediment ta' beni 
pubbliċi. Elementi li ħafna drabi huma 
diġà eliġibbli bħala miżuri ambjentali (e.ż 
hedges, fossijiet, artijiet mistagħdra u 
frammenti ta' ħabitat seminaturli oħra u 
elementi tal-pajsaġġ eżistenti eliġibbli 
oħra) jiġi miżjuda mal-istrixex ta' lqugħ 
biex jinħolqu infrastrutturi agro-ekoloġiċi 
għal sistemi agro-kulturali sostenibbli. 
Għaldaqstant dan mhuwiex "tneħħija tal-
art mill-produzzjoni" u lanqas "twarrib 
ġdid" iżda pjuttost titjib fit-tul fl-effiċjenza 
tas-sistema sħiħa. Biex tkun żgurata l-
implimentazzoni tal-infrastruttura 
ekoloġika 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' infrastrutturi ekoloġiċi 
msemmija f’dik il-miżura.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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-użu ta' appoġġ 
akkoppjat għandu jkun soġġett għal 
valutazzjoni speċifika tal-impatt imwettqa 
mill-Istati Membri. 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, prattiki ta' 
biedja sostenibbli u mmaniġġjar 
ambjentali u impjieg agrikolu fir-reġjuni 
kkonċernati, b'mod partikolari f'żoni li 
qed iħabbtu wiċċhom ma' restrizzjonijiet 
naturali, bħal reġjuni insulari u żoni 
muntanjużi. Dan l-appoġġ għandu wkoll 
ikun disponibbli għall-bdiewa li jkollhom, 
fil-31 ta’ Diċembru 2013, drittijiet speċjali 
għall-pagamenti allokati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u r-
Regolament (KE) Nru 73/2009 u li ma 
jkollhomx ettari eliġibbli għall-attivazzjoni 
ta’ drittijiet għall-pagament. Fir-rigward 
tal-approvazzjoni tal-appoġġ akkoppjat 
volontarju li jkun aktar minn 10 % tal-
limitu massimu nazzjonali ffissat għal kull 
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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

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt 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 jadottaw
prattiki ta' biedja sostenibbli ta’ benefiċċju 
għall-bijodiversità, għall-ġestjoni tajba 
tal-fertilità tal-ħamrija u l-ilma, għall-
klima u għall-ambjent, li jmorru 
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sostanzjalment lil hinn mir-regoli ta’ 
konformità;

Or. en

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Sistemi agrikoli avvanzati sostenibbli 
jfissru prattiki agrikoli li jmorru lil hinn 
mir-regoli ta' referenza ta' 
kundizzjonalità eżistenti tar-Regolament 
(UE) Nru ...[HZR] u bi progress kontinwu 
biex itejbu l-immaniġjar tagħhom tan-
nutrijenti naturali, iċ-ċikli tal-ilma u l-
fluss tal-enerġija b'tali mod li titnaqqas il-
ħsara ambjentali u l-ħela tar-riżorsi mhux 
rinnovabbli, u jinżamm grad għoli ta' 
diversità tal-uċuħ tar-raba', diversità 
naturali tal-annimali tat-trobbija u tas-
sistema ta' produzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal prattiki agrikoli avvanzati sostenibbli hi kruċjali għal żviluppi territorjali 
sostenibbli f'żoni urbani.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) "rotazzjoni" tfisser kultivazzjoni tal-
uċuħ tar-raba' li tinkludi minn tal-anqas 
erba' għelejjel differenti inkluż prodott 
tar-raba' leguminuż wieħed;
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Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) "infrastruttura ekoloġika" tfisser 
elementi ta' pajsaġġ, agroforestrija, 
bijodiversità, ġestjoni tal-ilma u l-ħamrija, 
bijotopi, eċċ li jagħtu stabilità u jsaħħu l-
prattiki ta' biedja agro-ekoloġiċi u sistemi 
ta' ġestjoni ambjentali;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bidwi attiv Esklużjoni minn pagamenti diretti

Or. en

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-art mhijiex maħduma jew 
immaniġġjata b'mod attiv f'kundizzjonijet 
agrikoli u ambjentali tajbin skont l-
Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament minn 
applikanti għal dawn il-pagamenti;
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Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) prattiki ta' biedja u trobbija tal-
annimali li mhumiex sostenibbli huma 
implimentati u li sistematikalment u 
serjament jiksru r-regoli ta' 
kundizzjonalità kif definit fir-Regolament 
(UE) Nru ... [HZR] minħabba n-nuqqas 
ta' ġestjoni ta' nutrijenti u tniġġis tal-ilma 
konsegwenti, id-densità f'termini ta' 
bhejjem li hi għolja wisq għall-ettari 
disponibbli, id-dipendenza għolja fuq 
enerġija esterna, bijoċidi, antibijotiċi, ilma 
u inputs ta' nutrijenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal prattiki agrikoli avvanzati sostenibbli hi kruċjali għal żviluppi territorjali 
sostenibbli f'żoni urbani.

Emenda 14

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-

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi li jallokaw flimkien ma' dan sa 20% tal-baġit 
nazzjonali annwali għall-iżvilupp rurali, sabiex jissaħħaħ l-iżvilupp rurali, kemm fil-qafas tal-
Politika Agrikola Komuni kif ukoll fi ħdan il-perspettiva aktar wiesgħa tal-iżvilupp reġjonali 
li jikkontribwixxi għaliha l-FAEŻR, inkluża fil-qafas tar-Regolament tad-Dispożizzjonijiet 
Komuni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ tal-UE disponibbli għall-iżvilupp rurali ma għandux jitnaqqas peress li dan jista' 
jostakola serjament il-koeżjoni territorjali, b'mod partikolari fir-reġjuni b'perċentwali 
sinifikanti ta' żoni rurali jew żoni rurali li baqgħu lura.
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Emenda 16

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 
ekonomiċi u ambjentali tagħhom u l-
potenzjal agrikolu reġjonali tagħhom, jew 
l-istruttura istituzzjonali jew 
amministrattiva tagħhom. Sabiex jiġu 
evitati differenzi sinifikanti fl-allokazzjoni 
reġjonali tal-pagamenti, kull skema ta' 
pagament u definizzjoni sottostanti 
għandha tkun soġġetta għal valutazzjoni 
tal-impatt ex-ante ambjentali u 
soċjoekonomika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm riskju sinifikanti li l-isforzi ta' żvilupp lokali u reġjonali jiġu ostakolati jew ristretti 
jekk ħlasijiet preċedenti li jwasslu għal distribuzzjoni inġusta u mhux sostenibbli ta' riżorsi 
jkomplu jkunu mezz ta' referenza għal iktar ħlasijiet.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sal-1 ta’ Awwissu 2013 l-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
flimkien mal-miżuri meħuda għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3.

5. Sal-1 ta’ Awwissu 2013 l-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
flimkien mal-miżuri meħuda għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3. In-
notifikazzjoni u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha għandhom jitqiegħdu 
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għad-dispożizzjoni tal-pubbliku b'mod 
sħiħ.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Titolu III - kapitolu 2 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pagament għal prattiki agrikoli ta’ 
benefiċċju għall-klima u l-ambjent

Pagamenti biex jiġu stabbiliti sistemi 
agrikoli avvanzati sostenibbli, 
immaniġġjar ambjentali u mitigazzjoni 
tal-klima

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
L-implimentazzjoni tal-pagamenti għal 
sistemi agrikoli avvanzati sostenibbli, l-
immaniġjar ambjentali u l-mitigazzjoni 
tal-klima fil-livell reġjonali, kif previst fl-
Artikoli 20 u 29, jistgħu jkunu 
akkumpanjati mill-introduzzjoni ta’ 
ftehimiet territorjali ffirmati bejn l-
awtoritajiet reġjonali u l-bdiewa, suġġett 
għal limitu massimu ta’ 30 % stipulat fl-
Artikolu 33. Il-ftehimiet territorjali jistgħu 
jwasslu għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
ewlenin speċifiċi bbażati fuq inċentivi, 
imwettqa b’mod kollettiv fuq l-art agrikola 
eliġibbli, u bil-għan li ir-riżorsi tal-ilma, 
il-bijodiversità u l-ħamrija jkunu protetti, 
suġġett għall-ispeċifiċitajiet lokali u 
abbażi ta’ objettivi kondiviżi u li jistgħu 
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jitkejlu.

(għandha tiddaħħal bħala Artikolu ġdid 
qabel l-Artikolu 29)

Or. en

Emenda 20

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 jadattaw fil-perjodu 
ta' żmien bejn l-2014 u l-2020 għall-ettari 
eliġibbli tagħhom kif iddefiniti fl-
Artikolu 25(2) tranżizzjoni dinamika lejn 
sistemi agrikoli avvanzati sostenibbli li 
jirrispondu għall-isfidi relatati mal-
ambjent, il-klima, il-biodiversità, il-
ħamrija u l-ġestjoni tal-ilma b'mod 
intergrat, li tfisser:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla għal sistemi agrikoli avvanzati sostenibbli hi kruċjali għal żviluppi territorjali 
sostenibbli f'żoni urbani.
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Emenda 21

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 erba' uċuħ tar-raba’ 
differenti f'rotazzjoni fir-raba’ li jinħarat 
tagħhom meta r-raba’ li jinħarat tal-bidwi 
jkopri aktar minn 10 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; u

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) li jistabbilixxu infrastruttura ekoloġika
fiż-żona agrikola tagħhom.

Or. en

Emenda 23

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-

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-
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tlieta msemmija fil-paragrafu 1 li huma 
rilevanti għalihom, u fil-funzjoni tal-
konformità tagħhom mal-Artikoli 30, 31 u 
32.

tlieta msemmija fil-paragrafu 1 li huma 
rilevanti għat-titjib fil-prattiki ta' 
mmaniġġjar agrikolu u ambjentali skont 
il-paragrafu 1, u fil-funzjoni tal-
konformità tagħhom mal-Artikoli 30, 31 u 
32.

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-bdiewa li jkunu konformi ma' 
sistemi agro-ekoloġiċi oħra fl-azjenda 
agrikola tagħhom u li jikkontribwixxu 
b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-użu tal-
pestiċidi, il-preservazzjoni u t-titjib tal-
fertilità tal-ħamrija, u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima għandhom ikunu intitolati 
għall-pagament imsemmi f'dan il-
Kapitolu.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’ Rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, 
diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba', u 
għelejjel ta’ kopertura

Or. en
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Emenda 26

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 10 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 rotazzjoni ta' tal-anqas 
erba' uċuħ tar-raba’ differenti jew titħalla 
mistrieħa għal erba' snin konsekuttivi. 
Ebda wieħed minn dawk l-erba' uċuħ tar-
raba’ ma għandu jkopri anqas minn 10 % 
tar-raba’ li jinħarat u dak ewlieni ma 
għandux ikopri aktar minn 50 % tar-raba’ li 
jinħarat. Minħabba l-impatt pożittiv tiegħu 
fuq il-fertilità u l-produttività, it-taħlitiet 
ta’ ħaxix u silla darbtejn fis-sena jista' jiġi 
integrat fir-rotazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiżdiedu l-benefiċċji ambjentali u soċjoekonomiċi tad-diversifikazzjoni korretta tal-
uċuħ tar-raba’ (iż-żieda fl-għażla tal-prattiki tal-bdiewa, l-istabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-
bdiewa, l-użu mnaqqas tal-pestiċidi), l-ebda wieħed mill-uċuħ tar-rabà m’għandu jkopri 
inqas mill-10 % tal-art u dik ewlenija m’għandhiex taqbeż il-50 %.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Erja b’fokus ekoloġiku Infrastruttura ekoloġika

Or. en
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Emenda 28

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 inkluż elementi 
ta' pajsaġġ bħal hedges, ċnut tal-ġebel, art 
li titħalla mistrieħa, terrazzi miżmuma u 
ħabitats seminaturali. M'għandu jkun 
hemm l-ebda tiżrigħ mill-ġdid, tiħrit jew 
użu ta' fertilizzanti jew pestiċidi. Jista' jsir 
qtugħ tal-ħaxix,, ħsad bil-minġel u ragħa 
f'densitjiet li ma jwasslux għal 
degradazzjoni tal-medda ta' ħaxix irqiq. 
Meta żoni ta' bwar, mergħat jew meded 
tal-art għar-ragħa mħallta jkunu 
għadhom qed jiġu stabbiliti, uċuħ tar-
raba’ leguminużi ambjentalment xierqa 
jistgħu jiġu inkorporati fit-taħlita ta' 
speċijiet f’mergħat jew meded tal-art 
għar-ragħa jew għall-ħsad, karatteristiċi 
ta’ pajsaġġ, strixex ta’ lqugħ u żoni 
afforestati kif imsemmi fl-Artikolu 
25(2)(b)(ii).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib fis-servizzi tal-ekosistma u l-iżvilupp fl-infrastruttura ekoloġika huma kruċjali għaż-
żamma tal-iżvilupp rurali sostenibbli. Iż-żoni afforestati m'għandhomx ikunu inklużi hawn, 
iżda biss ħabitats seminaturali jew żoni ta' art li ma nħartux, ma nżergħux, mhumiex 
iffertilizzati jew imbexxa. Elementi ta' pajsaġġ eżistenti għandhom ikunu inklużi fil-kalkolu ta' 
żoni ta' infrastruttura ekoloġika.



PA\910348MT.doc 21/23 PE494.613v01-00

MT

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Żoni ta' infrastruttura ekoloġika 
jinkludu kultivazzjoni speċifika lokali u 
reġjonali jew prattiki tal-ġestjoni tal-art li 
jappoġġaw il-proċess ta' tranżizzjoni lejn 
sistemi agrikoli sostenibbli u ġestjoni 
ambjentali mtejba, skont l-Arikoli 29, 30 u 
31. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trawwim ta' prattiki speċifiċi ta' kultivazzjoni lokali u reġjonali hu importanti ħafna għall-
iżvilupp rurali territorjali sostenibbli.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 32

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/jew ambjentali. Għaldaqstant 
għandu jkun soġġett għal valutazzjoni tal-
impatt speċifika mwettqa mill-Istati 
Membri rispettivi u nnotifikata lill-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 33

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 biex jinħoloq inċentiv għaż-
żamma ta’ livelli attwali ta’produzzjoni, 
prattiki ta' biedja sostenibbli u 
mmaniġġjar ambjentali u impjieg 
agrikolu fir-reġjuni kkonċernati, b'mod 
partikolari f'żoni li qed iħabbtu wiċċhom 
ma' restrizzjonijiet naturali, bħal reġjuni 
insulari u żoni muntanjużi, abbażi tal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfidi speċifiċi taż-żoni li qed iħabbtu wiċċhom mal-limiti naturali hemm bżonn li jiġu 
kkunsidrati kif suppost.


