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(2) Peress li l-PAK trid issaħħaħ ir-
rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet li jimmanifestaw ruħhom 
fil-livell tal-Unjoni, u fil-livelli 
internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali 
u tal-azjendi agrikoli, jintħieġ tiġi 
ssimplifikata l-governanza tal-PAK u 
jitjieb il-ksib tagħha tal-objettivi tal-Unjoni 
u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż 
amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq l-
implimentazzjoni tal-prestazzjoni ("il-
mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni 
jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi tal-
politika, bħalma huma l-objettivi tal-PAK 
u r-rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati 
Membri jenħtieġ iġorru responsabbiltà 
akbar dwar kif dawn l-għanijiet u l-miri 
għandhom jintlaħqu. Is-sussidjarjetà 
msaħħa tagħmilha possibbli li jitqiesu aħjar 
il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u l-
appoġġ jiġi mfassal biex il-kontribut lejn l-
objettivi tal-Unjoni jiġi mmassimizzat.

(2) Peress li l-PAK trid issaħħaħ ir-
rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet li jimmanifestaw ruħhom 
fil-livell tal-Unjoni, u fil-livelli 
internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali 
u tal-azjendi agrikoli, jintħieġ tiġi 
ssimplifikata l-governanza tal-PAK u 
jitjieb il-ksib tagħha tal-objettivi tal-Unjoni 
u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż 
amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq l-
implimentazzjoni tal-prestazzjoni ("il-
mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni 
jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi tal-
politika, bħalma huma l-objettivi tal-PAK 
u r-rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati 
Membri jenħtieġ iġorru responsabbiltà 
akbar dwar kif dawn l-għanijiet u l-miri 
għandhom jintlaħqu. Is-sussidjarjetà 
msaħħa tagħmilha possibbli li jitqiesu aħjar 
il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u l-
appoġġ jiġi mfassal biex il-kontribut lejn l-
objettivi tal-Unjoni jiġi mmassimizzat. 
Madankollu, il-volatilità dejjem ikbar tal-
prezzijiet u t-tnaqqis fl-introjtu tal-bdiewa, 
li komplew jaggravaw minħabba l-
konċentrazzjoni dejjem ikbar tal-PAK fuq 
is-swieq, qegħdin jagħtu lok għall-bżonn 
li jinħolqu strumenti pubbliċi ġodda għar-
regolamentazzjoni tal-offerta li jiżguraw 
distribuzzjoni ġusta tal-produzzjoni bejn 
il-pajjiżi u bejn il-bdiewa.
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(8) Fid-dawl tat-tnaqqis fl-erja 
effettivament imħawla bid-dwieli f'diversi 
Stati Membri fis-snin 2014–2017, u fid-
dawl tat-telf potenzjali fil-produzzjoni 
sussegwenti, meta jkunu qed jistabbilixxu 
ż-żona għal awtorizzazzjonijiet ġodda 
għat-tħawwil imsemmijin fl-Artikolu 63(1) 
tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-
Istati Membri jenħtieġ ikunu jistgħu 
jagħżlu bejn il-bażi eżistenti u perċentwal 
tal-erja totali effettivament imħawla bid-
dwieli fit-territorju tagħhom fil-
31 ta' Lulju 2015 b'żieda ta' erja li 
tikkorrispondi mad-drittijiet għat-tħawwil 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 
disponibbli għall-konverżjoni 
f'awtorizzazzjonijiet fl-Istat Membru 
kkonċernat fl-1 ta' Jannar 2016.

(8) Fid-dawl tat-tnaqqis fl-erja 
effettivament imħawla bid-dwieli f'diversi 
Stati Membri fis-snin 2014–2017, u fid-
dawl tat-telf potenzjali fil-produzzjoni 
sussegwenti, il-liberalizzazzjoni tad-
drittijiet għat-tħawwil li għaddejja jenħtieġ 
li tiġi interrotta u sostitwita minn mudell 
ta' regolamentazzjoni tal-offerta li 
tiggarantixxi l-produzzjoni fl-Istati 
Membri kollha u tissalvagwardja d-
diversità u l-kwalità tas-settur.
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(24a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li 
ġej:
"Artikolu 149a
Strumenti pubbliċi ta' regolamentazzjoni 
tal-offerta
1. Għandha tiġi stabbilita imposta fuq il-
ġestjoni pubblika tal-produzzjoni u tas-
suq, bil-għan li jiġi bbilanċjat is-suq, jiġu 
stabbilizzati l-prezzijiet, jiġi garantit livell 
ta' għajxien ġust għall-produtturi tal-
Istati Membri, tiġi regolata rigorożament 
il-produzzjoni, jiġu stabbilizzati l-
prezzijiet, jiġu limitati l-kwantitajiet ta' 
ħalib tal-baqar u ta' prodotti oħra tal-
ħalib kkummerċjalizzati mill-Istati 
Membri:
(a) għandhom jiġu implimentati 
mekkaniżmi ta' appoġġ straordinarju biex 
jiġu indirizzati l-emerġenzi fis-settur tal-
ħalib;
(b) għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu 
alternattiv ta' regolamentazzjoni tas-suq 
għall-ħalib u għall-prodotti tal-ħalib biex 
jiġi indirizzat il-bżonn ta' 
regolamentazzjoni tal-offerta, jiġu 
garantiti lill-produtturi kundizzjonijiet ta' 
ħajja dinjitużi u ta' sigurtà u jiġi garantit 
id-dritt ta' kull Stat Membru li jipproduċi.
2. Dawn il-mekkaniżmi għandhom 
jinkludu:
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(a) l-implimentazzjoni ta' sistema li 
tiggarantixxi prezzijiet ġusti għall-
produzzjoni;
(b) strumenti ta' ġestjoni li jiggarantixxu 
li s-swieq nazzjonali jkunu protetti mid-
dħul ta' ħalib minn pajjiżi terzi;
(c) regolamentazzjoni u monitoraġġ 
effikaċi tal-ispekulazzjoni fil-ktajjen tad-
distribuzzjoni tal-ikel, bl-impożizzjoni ta' 
limiti għall-użu ta' marki bojod u għall-
kwantitajiet ta' produzzjoni nazzjonali li 
jistgħu jinbiegħu".
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