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EMENDI 001-008  

mill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 

 

Rapport 

Luis Manuel Capoulas Santos A7-0204/2011 

Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija 

 

Proposta għal regolament (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat sabiex 
tissupplimenta jew temenda ëerti elementi 
mhux essenzjali tar-Regolament (KE) 
Nru 485/2008. L-elementi li għalihom 
tista’ tkun eŜerëitata dik is-setgħa 
għandhom ikunu definiti, flimkien mal-
kundizzjonijiet li għalihom għandha tkun 
suāāetta dik id-delega. 

(3) Bil-għan li jiāi Ŝgurat il-funzjonament 
xieraq tar-reāim stabbilit mir-Regolament 
(KE) Nru 485/2008, is-setgħa tal-
adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandu jiāi ddelegat lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment 
ta’ miŜuri, li min-natura tagħhom ma 
humiex adattati għall-kontroll ex-post 
permezz tal-iskrutinju ta' dokumenti 
kummerëjali, li dan ir-Regolament ma 
għandux japplika għalih. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiŜgura trasmissjoni simultanja, f’waqtha 
u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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Āustifikazzjoni 

Adattament tat-test legali skont il-Qbil Komuni dwar arranāamenti prattiëi għall-uŜu tal-atti 
delegati (Artikolu 290 TFUE) 
 

Emenda  2 

Proposta għal regolament  

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Sabiex tiggarantixxi applikazzjoni 
uniformi tar-Regolament Nru 485/2008 fl-
Istati Membri kollha, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-
Trattat. B'mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa tadotta regoli 
uniformi dwar l-iskambju ta’ 
informazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta dawk l-atti ta' implimentazzjoni bl-
għajnuna tal-Kumitat dwar il-Fondi 
Agrikoli stabbilit permezz tal-
Artikolu 41d(1) tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-
21 ta’ Āunju 2005 dwar il-finanzjament 
tal-Politika Agrikola Komuni6 
f'konformità mad-dispoŜizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru XX/XXXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
…[għandu jitlesta wara l-adozzjoni tar-
regolament dwar il-mekkaniŜmi tal-
kontroll, kif jissemma fl-Artikolu 291(3) 
tat-TFUE, li fil-preŜent huwa s-suāāett ta' 
diskussjoni bejn il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill]. 

(4) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 485/2008, is-setgħat 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiāu 
kkonferiti lill-Kummissjoni. Dawk is-
setgħat għandhom jiāu eŜerëitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eŜerëizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjon1. 

 _____________ 

 
1ĀU L 55, 28.2.2011, p. 13  

Āustifikazzjoni 

Skont il-mudelli għad-dispoŜizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għall-kontroll 
mill-Istati Membri; skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon. 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fl-Artikolu 1(2), it-tieni sentenza tinbidel 
b'dan li āej: 

L-Artikolu 1(2) jinbidel b’dan li āej: 

 2. Dan ir-Regolament ma għandux 
japplika għall-miŜuri koperti mis-sistema 
integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll 
li taqa’ taħt ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 73/2009 tad- 19 ta' Jannar 2009 
li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
ta' appoāā dirett għal bdiewa fi ħdan il-
politika agrikola komuni u li jistabbilixxi 
ëerti skemi ta' appoāā għal bdiewa1.  

"Sabiex jiāu eskluŜi mill-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament, dawk il-miŜuri li min-

natura tagħhom mhumiex adattati għall-

kontroll ex-post permezz ta' skrutinju ta' 

dokumenti kummerëjali, il-Kummissjoni 

tista', permezz ta' atti delegati f'konformità 

mal-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikoli 13a, 13b u 13c ta' dan ir-
Regolament, tistabbilixxi lista ta' miŜuri 

oħrajn li għalihom dan ir-Regolament ma 

japplikax." 

"Sabiex jiāu eskluŜi mill-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament, dawk il-miŜuri li min-

natura tagħhom mhumiex adattati għall-

kontroll ex-post permezz ta' skrutinju ta' 

dokumenti kummerëjali, il-Kummissjoni 

tista', permezz ta' atti delegati f'konformità 

mal-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13a ta' dan ir-Regolament, 

tistabbilixxi lista ta' miŜuri oħrajn li 

għalihom dan ir-Regolament ma 

japplikax." 

 _____________ 

 
1ĀU L 30, 31.1.2009, p. 16. 

Āustifikazzjoni 

Minn dakinhar ’l hawn ir-Regolament 73/2009 irrevoka r-Regolament 1782/2003.  
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 13 a  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-setgħat li tadotta l-atti delegati 1. Is-setgħa li tadotta atti delegati tiāi 
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msemmija f’dan ir-Regolament 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 

għal perjodu ta’ Ŝmien indefinit.  

kkonferita lill-Kummissjoni suāāett għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 

għandha tinnotifikah fl-istess waqt lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 1(2) għandha tiāi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn ...*. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 
sa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiāi estiŜa 
b’mod taëitu għal perjodi ta’ tul identiku, 
kemm-il darba l-Parlament Ewropew jew 
il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 
tmiem kull perjodu. 

 3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 1(2) tista’ tiāi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deëiŜjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Hija 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara 
dak li fih tiāi ppubblikata d-deëiŜjoni fil-
Āurnal Uffiëëjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speëifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li diāà huma fis-seħħ. 

 4. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni 

għandha tinnotifikah fl-istess waqt lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  

 5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 1(2) 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
āiet espressa l-ebda oāāezzjoni la mill-
Parlament u l-anqas mill-Kunsill fi Ŝmien 
perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma għarrfu lill-Kummissjoni li 
huma m’humiex se jāāezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiāi estiŜ b’xahrejn fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. 

 _____________ 

 *Id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament 
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 Āustifikazzjoni 

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranāamenti prattiëi għall-uŜu 
tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE). 

 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 13 b  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 13a tista’ tiāi rrevokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.  

imħassar 

L-istituzzjoni li tkun bdiet proëedura 
interna għal deëiŜjoni dwar jekk 
għandhiex tiāi rrevokata d-delega ta’ 
setgħa, għandha tagħmel li tista’ biex 
tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi Ŝmien raāonevoli qabel 
ma tittieħed id-deëiŜjoni finali, billi 
tindika s-setgħat delegati li jistgħu jkunu 
soāāetti għal revoka u r-raāunijiet 
possibbli għal revoka. 

 

Id-deëiŜjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni tas-setgħa speëifikata f’dik 
id-deëiŜjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data aktar tard 
speëifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa 
l-validità tal-atti delegati diāà fis-seħħ. 
Għandha tiāi ppubblikata f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

 Āustifikazzjoni 

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranāamenti prattiëi għall-uŜu 
tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE). 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 13c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
joāāezzjonaw għall-att delegat f’perjodu 
ta’ Ŝmien ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill dan il-perjodu 
għandu jkun estiŜ b’xahar. 

imħassar 

Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, la 
l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu sabu oāāezzjoni għall-att 
delegat, dan għandu jiāi ppubblikat f’Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata 
fih. 

 

L-att delegat jista’ jiāi ppubblikat f’Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma jqajmux oāāezzjonijiet. 

 

Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joāāezzjonaw għal att delegat, dan ma 
jidħolx fis-seħħ. L-istituzzjoni li ssib 
oāāezzjoni għandha tiddikjara r-
raāunijiet għall-oāāezzjoni għall-att 
delegat. 

 

Āustifikazzjoni 

Adattament tal-ifformular tal-kliem skont il-Qbil Komuni dwar arranāamenti prattiëi għall-uŜu 
tal-atti delegati (Artikolu 290 TFUE). 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 13 d  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni, għandha, fejn meħtieā, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni 

f'konformità mal-proëedura msemmija fl-
Artikolu 42d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1290/2005, tadotta d-dispoŜizzjonijiet 
li jimmiraw għal kisba ta' applikazzjoni 
uniformi ta' dan ir-Regolament fl-Unjoni, 
b'mod partikolari f'rabta ma' dan li āej:  

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti 

ta' implimentazzjoni, tadotta d-
dispoŜizzjonijiet speëifiëi li huma marbuta 
ma' dan li āej 

(a) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet 

konāunti msemmija fl-Artikolu 7(1); 

(a) il-koordinazzjoni tal-azzjonijiet 

konāunti msemmija fl-Artikolu 7(1); 

(b) dettalji u speëifikazzjonijiet fir-rigward 

tal-kontenut, il-forma u l-mod tat-tressiq 

tat-talbiet, il-kontenut, il-forma u l-mod 

tan-notifika u t-tressiq bi skambju tal-

informazzjoni meħtieāa fil-qafas ta’ dan ir-

Regolament; 

(b) dettalji u speëifikazzjonijiet fir-rigward 

tal-kontenut, il-forma u l-mod tat-tressiq 

tat-talbiet, il-kontenut, il-forma u l-mod 

tan-notifika u t-tressiq bi skambju tal-

informazzjoni meħtieāa fil-qafas ta’ dan ir-

Regolament; 

(c) il-kundizzjonijiet u l-mezzi ta' 

pubblikazzjoni jew ir-regoli speëifiëi u l-

kundizzjonijiet għad-diffuŜjoni tad-

disponibbiltà mill-Kummissjoni lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

tal-informazzjoni meħtieāa fil-qafas ta' dan 

ir-Regolament. 

(c) il-kundizzjonijiet u l-mezzi ta' 

pubblikazzjoni jew ir-regoli speëifiëi u l-

kundizzjonijiet għad-diffuŜjoni tad-

disponibbiltà mill-Kummissjoni lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 

tal-informazzjoni meħtieāa fil-qafas ta' dan 

ir-Regolament."  

 Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiāu adottati skont il-
proëedura ta’ eŜami msemmija fl-Artikolu 
13e(2). 

Āustifikazzjoni 

Skont il-mudelli għad-dispoŜizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għall-kontroll 
mill-Istati Membri, skont ir-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri 
tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon. 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament  

Artikolu 1 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 485/2008 

Artikolu 13 e (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 13e 

 1. Il-Kummissjoni għandha tiāi megħjuna 
mill-Kumitat għall-Fondi Agrikoli 
stabbilit mill-Artikolu 41 tar-Regolament 
(KE) Nru 1290/2005. Dak il-kumitat 
huwa kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Āustifikazzjoni 

Skont il-mudelli għad-dispoŜizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni suāāetti għall-kontroll 
mill-Istati Membri, skont ir-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri 
tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjon. 
 

 

 

 

 


