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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 ikkonkludiet li 
jenħtieġ li l-Politika Agrikola Komuni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-PAK") 
tibqa' żżid ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet tal-ġejjieni billi tagħti 
spinta lill-impjiegi, lit-tkabbir u lill-
investiment, billi titħabat kontra t-tibdil fil-
klima u tadatta għalih u billi toħroġ ir-
riċerka u l-innovazzjoni mil-laboratorji u 
tħaddimhom fl-għelieqi u fis-swieq. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-PAK tindirizza t-
tħassib taċ-ċittadini b'rabta mal-
produzzjoni agrikola sostenibbli.

(1) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 ikkonkludiet li 
jenħtieġ li l-Politika Agrikola Komuni 
(minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-PAK") 
tibqa' żżid ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-
opportunitajiet tal-ġejjieni billi tagħti 
spinta lill-impjiegi, lit-tkabbir u lill-
investiment, billi żżid l-istandards tax-
xogħol, billi titħabat kontra t-tibdil fil-
klima u tadatta għalih, billi tadatta u 
tittrasferixxi r-riċerka u l-innovazzjoni 
mil-laboratorji għall-għelieqi u s-swieq. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-PAK 
tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini b'rabta mal-
produzzjoni agrikola sostenibbli u l-
iżvilupp rurali.
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Proposta għal regolament
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) Il-Komunikazzjoni "Strateġija 
"Mill-Għalqa sal-Platt" għal sistema tal-
ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-
ambjent" maħruġa fl-20 ta' Mejju 2020 
tirrimarka dwar l-importanza li jiġi żgurat 
ir-rispett tal-prinċipji ewlenin stabbiliti fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittjiet Soċjali 
(EPSR). Il-kunsiderazzjonijiet tal-
protezzjoni soċjali u tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u tal-akkomodazzjoni tal-
ħaddiema, kif ukoll il-protezzjoni tas-
saħħa u s-sikurezza, se jkollhom rwol 
ewlieni fil-bini ta' sistemi tal-ikel 
sostenibbli, ġusti u b'saħħithom. Il-PAK 
jenħtieġ li tkun waħda mill-għodod biex 
jiġu promossi l-objettivi tal-EPSR.
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Il-kundizzjonalità hija element 
importanti tal-PAK, b'mod partikolari f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-elementi 
ambjentali u klimatiċi tagħha, iżda wkoll 
b'rabta mas-saħħa pubblika u mal-
kwistjonijiet marbutin mal-annimali. Dan 
ifisser li jenħtieġ li jitwettqu kontrolli u li 
jiġu applikati penali meta jkun hemm 
bżonn sabiex tkun żgurata l-effettività tas-
sistema ta' kundizzjonalità. Sabiex ikun 
hemm kundizzjonijiet ekwi bejn il-
benefiċjarji fi Stati Membri differenti, 
jenħtieġ li jiddaħħlu ċerti regoli ġenerali 
dwar il-kontrolli u l-penali marbutin mal-
kundizzjonalità fil-livell tal-Unjoni.

(55) Il-kundizzjonalità hija element 
importanti tal-PAK, li tiżgura li l-
pagamenti jippromwovu livell għoli ta' 
sostenibbiltà u jiżguraw kundizzjonijiet 
ekwi għall-bdiewa fl-Istati Membri u 
bejniethom, b'mod partikolari f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-elementi ambjentali u 
klimatiċi tagħha, iżda wkoll b'rabta mas-
saħħa pubblika u l-benesseri tal-annimali. 
Dan ifisser li jenħtieġ li jitwettqu kontrolli 
u li jiġu applikati penali meta jkun hemm 
bżonn sabiex tkun żgurata l-effettività tas-
sistema ta' kundizzjonalità. Sabiex ikunu 
żgurati dawn il-kundizzjonijiet ekwi bejn 
il-benefiċjarji fi Stati Membri differenti, 
jenħtieġ li jiddaħħlu ċerti regoli ġenerali 
dwar il-kundizzjonalità u l-kontrolli u l-
penali marbutin man-nuqqas ta' 
konformità fil-livell tal-Unjoni.

Or. en
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Proposta għal regolament
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

84 Sistema ta' kontroll tal-
kundizzjonalità

84 Sistema ta' kontroll tal-
kundizzjonalità

1. 1.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema ta' kontroll biex jiżguraw li l-
benefiċjarji tal-għajnuna msemmija fl-
Artikolu 11 tar-Regolament (UE) …/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK] u fil-Kapitolu IV tar-
Regolament (UE) Nru 228/2013 u fil-
Kapitolu IV tar-Regolament (UE) 
Nru 229/2013 rispettivament iħarsu l-
obbligi msemmijin fit-Taqsima 2 tal-
Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

L-Istati Membri għandu jkollhom sistema 
ta' kontroll biex jiżguraw li dawn il-
benefiċjarji jħarsu l-obbligi msemmijin 
fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK]:

(a) il-benefiċjarji li jirċievu pagamenti 
diretti skont il-Kapitolu II tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK];
(b) il-benefiċjarji li jirċievu pagamenti 
annwali b'mod konformi mal-Artikoli 65, 
66 u 67 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK];
(c) il-benefiċjarji li jirċievu appoġġ 
b'mod konformi mal-Kapitolu IV tar-
Regolament (UE) Nru 228/2013 u mal-



AM\1215875MT.docx PE658.379v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Kapitolu IV tar-Regolament (UE) 
Nru 229/2013.

L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistemi ta' 
kontroll u l-istrutturi amministrattivi 
eżistenti tagħhom biex jiżguraw il-
konformità mar-regoli dwar il-
kundizzjonalità.

L-Istati Membri jistgħu jużaw is-sistemi ta' 
kontroll u l-istrutturi amministrattivi 
eżistenti tagħhom biex jiżguraw il-
konformità mar-regoli dwar il-
kundizzjonalità.

Dawk is-sistemi għandhom ikunu 
kompatibbli mas-sistema ta' kontroll 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan 
il-paragrafu.

Dawk is-sistemi għandhom ikunu 
kompatibbli mas-sistema ta' kontroll 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan 
il-paragrafu.

Sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg 
applikabbli li jirriżultaw mill-ftehimiet 
tax-xogħol kollettivi rilevanti u l-liġi 
soċjali u tax-xogħol fil-livelli nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw 
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti responsabbli għall-
ispezzjonijiet tax-xogħol u s-sistema ta' 
kontroll imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu. F'sitwazzjonijiet 
transfruntiera għandhom jiġu żgurati 
wkoll il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni 
mal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) 
li l-funzjonament tagħha huwa rregolat 
mir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019.

Ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom 
janalizzaw is-sistema ta' kontroll 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu abbażi 
tar-riżultati li jkunu nkisbu.

Ta' kull sena, l-Istati Membri għandhom 
janalizzaw is-sistema ta' kontroll 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu abbażi 
tar-riżultati li jkunu nkisbu.

2. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

(a) "rekwiżit" tfisser kull rekwiżit 
individwali statutorju ta' ġestjoni skont il-
liġi tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 11 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK] f'att 
speċifiku, li jvarja fis-sustanza tiegħu minn 
kull rekwiżit ieħor tal-istess att;

(a) "rekwiżit" tfisser kull rekwiżit 
individwali statutorju ta' ġestjoni skont il-
liġi tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 11 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK] f'att 
speċifiku, li jvarja fis-sustanza tiegħu minn 
kull rekwiżit ieħor tal-istess att;

(b) "att" tfisser kull Direttiva u kull 
Regolament individwali msemmi fl-

(b) "att" tfisser kull Direttiva u kull 
Regolament individwali msemmi fl-
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Artikolu 11 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

Artikolu 11 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

(ba) "l-okkorrenza mill-ġdid ta' nuqqas 
ta' konformità" tfisser in-nuqqas ta' 
konformità mal-istess rekwiżit jew 
standard iddeterminat aktar minn darba, 
sakemm il-benefiċjarju jkun ġie infurmat 
dwar nuqqas ta' konformità preċedenti, u, 
kif jista' jkun il-każ, kellu l-possibbiltà li 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex jirrimedja 
dak in-nuqqas ta' konformità preċedenti.

3. Fis-sistemi ta' kontroll tagħhom 
imsemmijin fil-paragrafu 1, l-Istati 
Membri:

3. Sabiex jikkonformaw mal-obbligi 
ta' kontroll tagħhom stabbiliti fil-paragrafu 
1, l-Istati Membri:

(a) għandhom jinkludu verifiki fuq il-
post biex jivverifikaw li l-benefiċjarji 
jħarsu l-obbligi msemmijin fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK];

(a) għandhom jinkludu verifiki fuq il-
post biex jivverifikaw li l-benefiċjarji 
jħarsu l-obbligi msemmijin fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK];

(b) skont ir-rekwiżiti, l-istandards, l-atti 
jew l-oqsma ta' kundizzjonalità 
kkonċernati, jistgħu jiddeċiedu li jużaw il-
verifiki li jitwettqu fil-kuntest tas-sistemi 
ta' kontroll applikabbli għar-rekwiżiti, 
għall-istandards, għall-atti jew għall-oqsma 
ta' kundizzjonalità rispettivi, dejjem jekk 
dawk il-verifiki jkunu effettivi tal-inqas bl-
istess mod bħall-verifiki fuq il-post 
imsemmijin fil-punt (a);

(b) skont ir-rekwiżiti, l-istandards, l-atti 
jew l-oqsma ta' kundizzjonalità 
kkonċernati, jistgħu jiddeċiedu li jużaw il-
verifiki li jitwettqu fil-kuntest tas-sistemi 
ta' kontroll applikabbli għar-rekwiżiti, 
għall-istandards, għall-atti jew għall-oqsma 
ta' kundizzjonalità rispettivi, dejjem jekk 
dawk il-verifiki jkunu effettivi tal-inqas bl-
istess mod bħall-verifiki fuq il-post 
imsemmijin fil-punt (a);

(c) jistgħu jużaw it-telerilevament jew 
is-sistema ta' monitoraġġ tal-erja biex 
iwettqu l-verifiki fuq il-post imsemmijin 
fil-punt (a), fejn dan ikun xieraq;

(c) jistgħu jużaw it-telerilevament jew 
is-sistema ta' monitoraġġ u kontroll tal-erja 
biex iwettqu l-verifiki fuq il-post 
imsemmijin fil-punt (a), fejn dan ikun 
xieraq u fattibbli; kif ukoll
(ca) għandhom jistabbilixxu sistema ta' 
twissija bikrija;

(d) għandhom jistabbilixxu l-kampjun 
ta' kontroll għall-verifiki msemmijin fil-
punt (a) li għandhom jitwettqu ta' kull 
sena abbażi ta' analiżi tar-riskju u li 
għandu jkun fih komponent aleatorju u 
għandhom jiżguraw li dan il-kampjun ta' 
kontroll ikun ikopri tal-inqas 1 % mill-
benefiċjarji li jirċievu l-għajnuna prevista 
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fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].

(da) Biex il-verifiki jivverifikaw il-
konformità mill-benefiċjarji mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg 
applikabbli li jirriżultaw mill-ftehimiet 
tax-xogħol kollettivi rilevanti u l-liġi 
soċjali u tax-xogħol fil-livelli nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali msemmija 
fir-[Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK], il-kampjun ta' kontroll msemmi 
fil-punt (d) jenħtieġ li jkopri mill-inqas 
10 % tal-benefiċjarji li jirċievu l-għajnuna 
prevista fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament tal-Pjan Strateġiku tal-PAK].
3a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-kampjun ta' kontroll għall-
verifiki msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu li 
għandhom jitwettqu ta' kull sena abbażi 
ta' analiżi tar-riskju, li għalih jistgħu 
japplikaw fatturi ta' ppeżar, u komponent 
aleatorju, u għandhom jiżguraw li l-
kampjun ta' kontroll ikopri tal-inqas 1 % 
tal-benefiċjarji li jirċievu l-għajnuna 
skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].
3b. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati b'mod konformi 
mal-Artikolu 100 li jissupplimentaw dan 
ir-Regolament b'regoli dwar verifiki 
simplifikati għall-bdiewa li jipparteċipaw 
fl-iskemi msemmija fl-Artikolu 25 tar-
Regolament (UE) .../... [Ir-Regolament 
dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK].
3c. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, 
regoli dwar it-twettiq ta' verifiki 
msemmija f'dan l-Artikolu, inklużi regoli 
li jiżguraw li l-analiżi tar-riskju tqis il-
fatturi li ġejjin:
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(a) il-parteċipazzjoni tal-bdiewa fis-
sistema tas-servizzi konsultattivi tal-
azjenda agrikola prevista fl-Artikolu 13 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK];
(b) il-parteċipazzjoni tal-bdiewa 
f'sistema ta' ċertifikazzjoni kif prevista fl-
Artikolu 12(3a) tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] ladarba r-
Regolament ikopri r-rekwiżiti u l-
istandards ikkonċernati.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3). [Em. 191]

Or. en



AM\1215875MT.docx PE658.379v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

14.10.2020 A8-0199/212

Emenda 212
Pina Picierno
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 1.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema li tipprevedi l-applikazzjoni ta' 
penali amministrattivi fuq il-benefiċjarji 
msemmijin fl-Artikolu 11 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] li, fi kwalunkwe ħin 
matul is-sena kalendarja kkonċernata, ma 
jikkonformawx mar-regoli dwar il-
kundizzjonalità kif stabbilit fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta' dak ir-
Regolament (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa "is-sistema ta' penali").

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema li tipprevedi l-applikazzjoni ta' 
penali amministrattivi fuq il-benefiċjarji 
msemmijin fl-Artikolu 11 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK] li, fi kwalunkwe ħin 
matul is-sena kalendarja kkonċernata, ma 
jikkonformawx mar-regoli dwar il-
kundizzjonalità kif stabbilit fit-Taqsima 2 
tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III ta' dak ir-
Regolament (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa "is-sistema ta' penali").

Taħt dik is-sistema, il-pieni amministrattivi 
msemmija fis-subparagrafu 1 għandhom 
japplikaw biss meta n-nuqqas ta' 
konformità jkun ir-riżultat ta' att jew 
omissjoni li tista' tiġi attribwita direttament 
lill-benefiċjarju kkonċernat; u meta jiġi 
sodisfatt wieħed mill-kondizzjonijiet 
addizzjonali li ġejjin, jew it-tnejn li huma:

Taħt dik is-sistema, il-pieni amministrattivi 
msemmija fis-subparagrafu 1 għandhom 
japplikaw biss meta n-nuqqas ta' 
konformità jkun ir-riżultat ta' att jew 
omissjoni li tista' tiġi attribwita direttament 
lill-benefiċjarju kkonċernat; u meta jiġi 
sodisfatt wieħed, it-tnejn jew kollha mill-
kondizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

(a) in-nuqqas ta' konformità jkun 
relatat mal-attività agrikola tal-
benefiċjarju;

(a) in-nuqqas ta' konformità jkun 
relatat mal-attività agrikola tal-
benefiċjarju;

(b) tkun ikkonċernata ż-żona tal-
azjenda tal-benefiċjarju.

(b) tkun ikkonċernata ż-żona tal-
azjenda tal-benefiċjarju.

(ba) in-nuqqas ta' konformità jaffettwa 
l-kundizzjonijiet ta' xogħol u impjieg tal-
ħaddiema impjegati mill-benefiċjarju
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Madankollu, fil-każ taż-żoni tal-foresti, il-
penali amministrattivi msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
meta ma jintalab l-ebda appoġġ għaż-żona 
kkonċernata skont l-Artikoli 65 u 66 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

Madankollu, fil-każ taż-żoni tal-foresti, il-
penali amministrattivi msemmijin fl-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
meta ma jintalab l-ebda appoġġ għaż-żona 
kkonċernata skont l-Artikoli 65 u 66 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Emenda 213
Pina Picierno
f'isem il-Grupp S&D

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt a – paragrafu 2a (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-punt ma japplikax għall-obbligi ta' 
min iħaddem li jirriżultaw mill-
Artikolu XX tar-Regolament (UE) 
…/…[ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Emenda
Pina Picierno
f'isem il-Grupp S&D

Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

86 Kalkolu tal-penali 86 Kalkolu tal-penali

1. 1.

Il-penali amministrattivi previsti fit-
Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK] għandhom jiġu applikati billi 
jitnaqqas l-ammont totali tal-pagamenti 
mniżżlin f'dik it-Taqsima ta' dak ir-
Regolament li jkunu ngħataw jew li jkunu 
se jingħataw lill-benefiċjarju kkonċernat 
għall-applikazzjonijiet għall-għajnuna li 
huwa jkun bagħat matul is-sena kalendarja 
tas-sejba jew li huwa jkun se jibgħat matul 
dik is-sena, jew billi jiġi eskluż dak l-
ammont.

Il-penali amministrattivi għandhom jiġu 
applikati billi jitnaqqas l-ammont totali tal-
pagamenti mniżżlin fl-Artikolu 84(1) li 
jkunu ngħataw jew li jkunu se jingħataw 
lill-benefiċjarju kkonċernat għall-
applikazzjonijiet għall-għajnuna li huwa 
jkun bagħat matul is-sena kalendarja tas-
sejba jew li huwa jkun se jibgħat matul dik 
is-sena, jew billi jiġi eskluż dak l-ammont.

Biex jiġu kkalkulati dak it-tnaqqis u dawk 
l-esklużjonijiet, għandhom jitqiesu l-
gravità, l-estent, it-tul ta' żmien, l-
okkorrenza mill-ġdid u l-intenzjonalità tan-
nuqqas ta' konformità li jkun instab. Il-
penali li jiġu imposti għandhom ikunu 
dissważivi u proporzjonati u jkunu 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

Biex jiġu kkalkulati dak it-tnaqqis u dawk 
l-esklużjonijiet, għandhom jitqiesu l-
gravità, l-estent, it-tul ta' żmien, l-
okkorrenza mill-ġdid u l-intenzjonalità tan-
nuqqas ta' konformità li jkun instab. Il-
penali li jiġu imposti għandhom ikunu 
effettivi, dissważivi u proporzjonati u 
jkunu jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti 
fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

2. 2.

Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li jseħħ 
minħabba negliġenza, bħala regola 
ġenerali, it-tnaqqis għandu jkun ta' 3 % tal-

Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li jseħħ 
minħabba negliġenza, bħala regola 
ġenerali, it-tnaqqis għandu jkun ta' 3 % tal-
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ammont totali tal-pagamenti msemmijin 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

ammont totali tal-pagamenti msemmijin 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. It-tnaqqis 
għandu jiġi ddeterminat abbażi tal-
valutazzjoni tal-gravità tan-nuqqas ta' 
konformità, abbażi tal-kriterji stabbiliti 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
sistema ta' twissija bikrija li tkun tapplika 
għall-każijiet individwali ta' nuqqas ta' 
konformità li jseħħu għall-ewwel darba u 
li, minħabba li ma jkunux gravi, li 
jkollhom estent limitat u li jseħħu għal tul 
ta' żmien limitat, ma għandhomx iwasslu 
għal tnaqqis jew għal esklużjoni. Meta, 
waqt verifika sussegwenti li ssir fi żmien 
tliet snin kalendarji konsekuttivi, jiġi 
stabbilit li ma tranġatx is-sitwazzjoni 
b'rabta man-nuqqas ta' konformità, għandu 
jiġi applikat b'mod retroattiv it-tnaqqis 
skont l-ewwel subparagrafu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u 
jużaw is-sistema ta' twissija bikrija 
msemmija fl-Artikolu 84(3) li tkun 
tapplika għall-każijiet individwali ta' 
nuqqas ta' konformità li jseħħu għall-
ewwel darba u li, minħabba li ma jkunux 
gravi, li jkollhom estent limitat u li jseħħu 
għal tul ta' żmien limitat, ma għandhomx 
iwasslu għal tnaqqis jew għal esklużjoni. 
L-awtorità rilevanti għandha tinnotifika 
lill-benefiċjarju dwar l-obbligu li jieħu 
azzjoni ta' rimedju u tipproponi miżuri 
korrettivi li jridu jittieħdu biex jiġi 
rimedjat in-nuqqas ta' konformità. Meta, 
waqt verifika sussegwenti li ssir fi żmien 
tliet snin kalendarji konsekuttivi, jiġi 
stabbilit li ma tranġatx is-sitwazzjoni 
b'rabta man-nuqqas ta' konformità, għandu 
jiġi applikat b'mod retroattiv it-tnaqqis 
skont l-ewwel subparagrafu.

Madankollu, każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità li jikkostitwixxu riskju dirett 
għas-saħħa pubblika jew tal-annimali 
għandhom dejjem iwasslu għal tnaqqis jew 
esklużjoni.

Madankollu, każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità li jikkostitwixxu riskju dirett 
għas-saħħa pubblika jew tal-annimali 
għandhom dejjem iwasslu għal tnaqqis jew 
esklużjoni.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu taħriġ 
obbligatorju għall-benefiċjarji li jkunu 
rċevew twissija bikrija fil-kuntest tas-
sistema ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli prevista fit-Taqsima 3 tal-
Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu taħriġ 
obbligatorju għall-benefiċjarji li jkunu 
rċevew twissija bikrija fil-kuntest tas-
sistema ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli prevista fit-Taqsima 3 tal-
Kapitolu 1 tat-Titolu III tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK].

2a. Minkejja l-paragrafu 2, għal 
każijiet ta' nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg 
applikabbli li jirriżultaw mill-ftehimiet 
kollettivi rilevanti u l-liġi soċjali u tax-
xogħol fil-livelli nazzjonali, tal-Unjoni u 
internazzjonali kif imsemmija f'(UE)…/… 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
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tal-PAK] minħabba negliġenza, min 
iħaddem għandu jirrimedja u jikkoreġi l-
ksur kemm jista' jkun malajr skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali sabiex jevita 
tnaqqis ta' mill-inqas 20 % tal-ammont 
totali tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-penali 
tkompli għas-snin kalendarji ta' wara 
sakemm il-ksur jiġi rrimedjat u kkoreġut.

3. Fil-każ ta' okkorrenza mill-ġdid, il-
perċentwal ta' tnaqqis għandu jkun ogħla 
minn dak li għandu jiġi applikat fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità li jseħħ minħabba 
negliġenza u li għalih tkun qed tiġi 
imposta penali għall-ewwel darba.

3. Fil-każ ta' okkorrenza mill-ġdid ta' 
nuqqas ta' konformità, il-perċentwal ta' 
tnaqqis għandu jkun, bħala regola 
ġenerali, ta' 10 % tal-ammont totali tal-
pagamenti msemmija fil-paragrafu 1.

Fil-każ ta' okkorrenzi mill-ġdid 
sussegwenti, u jekk ma tiġi pprovduta l-
ebda raġuni ġġustifikata, il-benefiċjarju 
għandu jiġi kkunsidrat li aġixxa b'mod 
intenzjonali fis-sens tal-paragrafu 4.

4. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonali, il-perċentwal għandu jkun 
ogħla minn dak li jiġi applikat fil-każ ta' 
okkorrenza mill-ġdid skont il-paragrafu 3 
u jista' jwassal saħansitra għall-esklużjoni 
totali mill-pagamenti u jista' japplika għal 
sena kalendarja waħda jew iktar.

4. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonali, it-tnaqqis fil-perċentwal 
għandu jkun tal-anqas 15 % tal-ammont 
totali tal-pagamenti msemmija fil-
paragrafu 1 u jista' jammonta għall-
esklużjoni totali mill-pagamenti u jista' 
japplika għal sena kalendarja waħda jew 
iktar. F'każijiet ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonali mal-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tal-impjieg applikabbli li 
jirriżultaw minn ftehimiet kollettivi 
rilevanti u l-liġi soċjali u tax-xogħol fil-
livell nazzjonali, tal-Unjoni u 
internazzjonali kif imsemmi f'(UE) .../... 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK], l-Istati Membri għandhom 
inaqqsu mill-inqas 50 % tal-ammont totali 
ta' pagamenti. Skont il-gravità tan-nuqqas 
ta' konformità intenzjonali, il-perċentwal 
jista' jkun ogħla u jista' jwassal 
saħansitra għall-esklużjoni totali mill-
pagamenti u għandu japplika għal sena 
kalendarja waħda jew aktar sakemm il-
ksur ma jkunx ġie rrimedjat u kkoreġut.

5. Sabiex ikun żgurat li jkun hemm 
kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri 
differenti u li s-sistema ta' penali tkun 

5. Sabiex ikun żgurat li jkun hemm 
kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri 
differenti u li s-sistema ta' penali tkun 
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effettiva u tkun isservi ta' deterrent, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament b'iktar 
regoli dwar l-applikazzjoni u l-kalkolu tal-
penali.

effettiva u tkun isservi ta' deterrent, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament b'iktar 
regoli dwar l-applikazzjoni u l-kalkolu tal-
penali.

Or. en


