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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 1b. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-

Kummissjoni annessi ma' din ir-

riżoluzzjoni; 

Or. en 

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjoni huwa kif ġej: 

"Artikolu 1 - Żvilupp rurali 

 Estensjoni tal-perjodu tal-pjanijiet ta' żvilupp rurali  

In-nefqa marbuta mal-programmi ta' żvilupp rurali għas-snin 2014-2020 approvata 

skont l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 se tibqa' eliġibbli għall-

kontribut tal-FAEŻR jekk titħallas lill-benefiċjarji qabel il-31 ta' Diċembru 2023. Il-

Kummissjoni se tindirizza t-tkomplija tal-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-2020 'l 

quddiem fil-kuntest tal-proposta tagħha għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li 

jmiss. 

 Il-ġestjoni tar-riskju 

Il-Kummissjoni tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tirrevedi l-funzjonament u l-

effiċjenza tal-għodod ta' ġestjoni tar-riskju li bħalissa huma inklużi fir-Regolament (UE) 

Nru 1305/2013, fil-kuntest tal-proposta tagħha dwar il-modernizzazzjoni u s-

semplifikazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni. 

 Penali għal-Leader 
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Il-Kummissjoni tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tirrevedi l-effettività u l-

proporzjonalità tal-penali għal-LEADER inklużi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni 

tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014. 

Artikolu 2 - Regolament Orizzontali 

 Riżerva għall-kriżijiet 

Il-Kummissjoni tikkonferma li l-operat tar-riżerva għall-kriżijiet fis-settur agrikolu, u r-

rimborż tal-approprjazzjonijiet marbutin mad-dixxiplina finanzjarja kif previst mill-

Artikoli 25 u 26(5) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, se jiġu rriveduti fil-kuntest tat-

tħejjijiet għall-QFP li jmiss, bil-għan li jingħata lok għal intervent effiċjenti u f'waqtu fi 

żminijiet ta' kriżi fis-suq. 

 Awditu uniku 

Il-Kummissjoni tappoġġa l-istrateġija ta' awditu uniku, kif tikkonferma l-proposta 

tagħha għall-Artikolu 123 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid. Il-Kummissjoni 

tikkonferma wkoll li l-qafas legali attwali għall-ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa agrikola, 

stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, diġà jagħti lok għal tali approċċ, u li dan 

diġà ġie adottat fl-istrateġija tal-awditjar tagħha għall-perjodu 2014-2020. B'mod 

partikulari, fejn l-opinjoni tal-Korp taċ-Ċertifikazzjoni maħruġa skont l-Artikolu 9(1) 

tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 titqies affidabbli, il-Kummissjoni tqis din l-

opinjoni meta tiġi biex tivvaluta l-bżonn ta' awditi tal-aġenzija tal-pagamenti 

kkonċernata. 

Artikolu 3 - Pagamenti Diretti 

 Il-Pjan tal-Proteini 

Il-Kummissjoni tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tirrevedi l-qagħda tal-provvista u tad-

domanda għall-proteini tal-pjanti fl-UE, u li tqis il-possibbiltà li tiġi żviluppata 

"strateġija Ewropea għall-proteini tal-pjanti" bil-għan li tkompli tħeġġeġ il-produzzjoni 

tal-proteini tal-pjanti fl-UE b'mod favorevoli għall-ekonomija u għall-ambjent. 

Artikolu 4 - OKS 
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 Skemi volontarji ta' tnaqqis fil-produzzjoni 

Il-Kummissjoni tikkonferma li r-Regolament (UE) 1308/2013 li jistabbilixxi 

organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli diġà jinkludi, fl-Artikoli 219 u 

221 tiegħu, il-bażi ġuridika meħtieġa li, soġġett għad-disponibbiltà ta' riżorsi baġitarji, 

tippermettilha tindirizza d-disturb fis-suq u problemi speċifiċi oħra, inkluż fil-livell 

reġjonali, bil-possibbiltà li tingħata għajnuna finanzjarja diretta lill-bdiewa. Barra minn 

hekk, il-proposta tal-Kummissjoni biex tiżdied, mar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 

dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali, għodda għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul speċifika 

għas-settur, se tippermetti lill-Istati Membri jinkludu fil-programmi ta' żvilupp rurali 

tagħhom il-possibbiltà li jikkumpensaw lill-bdiewa f'settur speċifiku f'każ ta' tnaqqis 

sinifikanti fid-dħul tagħhom. 

Il-Kummissjoni tikkonferma wkoll li l-Artikolu 219 jippermettilha ddaħħal, f'każ ta' 

disturb fis-suq jew riskju ta' disturb fis-suq, skemi li fihom tingħata għajnuna tal-Unjoni 

lil produtturi li jintrabtu li jnaqqsu l-produzzjoni tagħhom b'mod volontarju, inkluż id-

dettalji meħtieġa għall-operat ta' tali skema (eż.  ir-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) 2016/1612, ĠU L 242, 9.9.2016, p. 4). 

 Ir-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali transnazzjonali  

Il-Kummissjoni tfakkar li jeżistu regoli, stipulati fir-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) 2016/232, dwar il-kooperazzjoni fost il-produtturi fejn jidħol ir-

rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali, tal-assoċjazzjonijiet 

ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali, jew tal-organizzazzjonijiet 

interprofessjonali transnazzjonali, inkluż il-kooperazzjoni amministrattiva meħtieġa fost 

l-Istati Membri kkonċernati. L-operat u l-adegwatezza ta' dawn ir-regoli se jiġu rriveduti 

fil-kuntest tal-proċess li għaddej fuq il-modernizzazzjoni u s-semplifikazzjoni tal-PAK. 

 Prattiki kummerċjali inġusti 

Il-Kummissjoni tikkonferma li varat inizjattiva dwar il-katina tal-provvista tal-ikel, li 

għaddejja bħalissa mid-diversi stadji meħtieġa mil-linji gwida dwar Regolamentazzjoni 
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Aħjar. Se tiddeċiedi fuq proposta leġiżlattiva possibbli ladarba din il-proċedura tkun 

tlestiet, jekk possibbli fl-ewwel nofs tal-2018. 

 Stqarrija tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fost il-produtturi 

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar l-emendi lill-

Artikoli 152, 209, 222 u 232. Il-Kummissjoni tinnota li l-emendi miftiehma mill-

Parlament u mill-Kunsill huma ta' natura sostanzjali, u li ġew inklużi mingħajr 

valutazzjoni tal-impatt kif rikjest mill-punt 15 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-

Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Dan iwassal għal livell mhux mixtieq ta' inċertezza legali u 

proċedurali, u l-impatt u l-implikazzjonijiet possibbli tagħha mhumiex magħrufa.  

Billi l-bidliet lill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni meħudin flimkien iwasslu għal 

tibdil sinifikanti tal-qafas legali, il-Kummissjoni tinnota bi tħassib li wħud mid-

dispożizzjonijiet il-ġodda favur l-organizzazzjonijiet tal-prodotturi jaf ikollhom l-effett 

li jipperikolaw il-vijabbiltà u l-benessri tal-bdiewa ż-żgħar, kif ukoll l-interess tal-

konsumaturi. Il-Kummissjoni tikkonferma l-impenn tagħha li tissalvagwardja l-

kompetizzjoni effettiva fis-settur agrikolu, u li tagħti effett sħiħ lill-objettivi tal-PAK 

stipulati fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-

kuntest, il-Kummissjoni tinnota li l-emendi miftiehma mill-koleġiżlaturi jipprevedu biss 

rwol limitat ħafna kemm għall-Kummissjoni u kemm għall-awtoritajiet nazzjonali tal-

kompetizzjoni fis-salvagwardja ta' kompetizzjoni effettiva.  

Il-qbil ġenerali tal-Kummissjoni dwar il-proposta "Omnibus", inklużi l-emendi 

miftiehma mill-Parlament u mill-Kunsill, huwa mingħajr ħsara għal kwalunkwe 

proposta futura li l-Kummissjoni tista' tressaq f'dawn l-oqsma fil-kuntest tar-riforma tal-

politika agrikoli komuni għall-perjodu ta' wara l-2020, kif ukoll għal kwalunkwe 

inizjattiva oħra li tkun maħsuba speċifikament biex tindirizza wħud mill-kwistjonijiet 

ittrattati mit-test li issa huwa miftiehem bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill.  

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li l-kwistjoni tar-rwol limitat ħafna, kemm għall-

Kummissjoni u kemm għall-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni, fis-salvagwardja 

ta' kompetizzjoni effettiva, għadha ma ġietx indirizzata b'mod sodisfaċenti mill-

koleġiżlaturi, u tesprimi tħassib rigward l-implikazzjonijiet possibbli ta' din il-
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limitazzjoni għall-bdiewa u għall-konsumaturi. Il-Kummissjoni tinnota li t-test legali 

għandu jiġi interpretat b'mod konsistenti mat-Trattat, speċifikament rigward il-

possibbiltà li l-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jintervjenu 

jekk organizzazzjoni tal-produtturi, li tkopri sehem kbir mis-suq, tfittex li tirrestrinġi l-

libertà tal-membri tagħha biex jaġixxu. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha li din il-possibbiltà 

mhijiex issalvagwardjata biċ-ċar fit-test legali." 

 

 

 


