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Proposta għal regolament
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Artikolu 47 Artikolu 47

Verifiki mill-Kummissjoni Verifiki mill-Kummissjoni

1. Mingħajr preġudizzju għall-verifiki 
li l-Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-Trattat, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-Trattat jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, il-Kummissjoni tista' 
torganizza verifiki fl-Istati Membri sabiex 
tivverifika, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

1. Mingħajr preġudizzju għall-verifiki 
li l-Istati Membri jagħmlu skont il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali jew skont l-
Artikolu 287 tat-TFUE, jew għal kull 
verifika li tiġi organizzata skont l-
Artikolu 322 tat-TFUE jew abbażi tar-
Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 
Nru 2185/96, il-Kummissjoni tista' 
torganizza verifiki fl-Istati Membri sabiex 
tivverifika, b'mod partikolari, l-affarijiet li 
ġejjin:

(a) il-konformità tal-prattiki 
amministrattivi mar-regoli tal-Unjoni;

(a) il-konformità tal-prattiki 
amministrattivi mar-regoli tal-Unjoni;

(b) jekk hemmx output li 
jikkorrispondi man-nefqa li tidħol fil-kamp 
ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) u tal-
Artikolu 6 u li tikkorrispondi mal-
interventi msemmijin fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], kif irrappurtat fir-
rapport annwali dwar il-prestazzjoni;

(b) jekk hemmx output li 
jikkorrispondi man-nefqa li tidħol fil-kamp 
ta' applikazzjoni tal-Artikolu 5(2) u tal-
Artikolu 6 u li tikkorrispondi mal-
interventi msemmijin fir-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], kif irrappurtat fir-
rapport ta' approvazzjoni annwali;

(c) jekk ix-xogħol tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni jsirx skont l-Artikolu 11 u 
għall-finijiet tat-Taqsima 2 ta' dan il-

(c) jekk ix-xogħol tal-korp taċ-
ċertifikazzjoni jsirx skont l-Artikolu 11 u 
għall-finijiet tat-Taqsima 2 ta' dan il-
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Kapitolu jew le; Kapitolu jew le;

(d) jekk aġenzija tal-pagamenti tkunx 
konformi mal-kriterji ta' akkreditament 
stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u jekk l-Istat 
Membru japplikax l-Artikolu 8(5) sewwa 
jew le.

(d) jekk aġenzija tal-pagamenti tkunx 
konformi mal-kriterji ta' akkreditament 
stabbiliti fl-Artikolu 8(2) u jekk l-Istat 
Membru japplikax l-Artikolu 8(5) sewwa 
jew le.

(da) jekk il-pjanijiet ta' azzjoni stabbiliti 
skont l-Artikolu 39 jew l-Artikolu 40 
humiex implimentati b'mod korrett.
Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni skont l-
Artikolu 57 ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha testendi l-verifiki 
tagħha msemmija fl-ewwel subparagrafu 
ta' dan il-paragrafu fir-rigward tal-
interventi kollha stabbiliti fir-Regolament 
(UE).../... [il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK]. 
F'każ li jiġu identifikati nuqqasijiet serji 
fis-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-Istat 
Membri jew meta l-informazzjoni 
miksuba mill-Kummissjoni skont l-
Artikoli 8(3) u 11 tiżvela rati ta' 
irregolarità sinifikanti fir-riżultat tal-
verifiki tal-Istat Membru skont l-
Artikolu 57(1) ta' dan ir-Regolament. Tali 
verifiki estiżi għandhom jitwettqu mill-
Kummissjoni sabiex jiġu kkonfermati t-
termini skont liema l-operazzjonijiet 
iffinanzjati mill-Fondi kienu twettqu u 
vverifikati biex tiġi żgurata l-konformità 
mad-dritt tal-Unjoni applikabbli u 
sakemm in-nuqqasijiet serji fis-sistemi ta' 
ġestjoni u kontroll jew l-irregolarità 
sinifikanti jibqgħu jippersistu.

Il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
biex jagħmlu l-verifiki f'isimha jew l-aġenti 
tal-Kummissjoni li jkunu qed jaġixxu fl-
ambitu tas-setgħat li jkunu ngħatawlhom 
għandu jkollhom aċċess għall-kotba u 
għad-dokumenti l-oħrajn kollha li jkollhom 
x'jaqsmu man-nefqa ffinanzjata mill-FAEG 
jew mill-FAEŻR, fosthom id-dokumenti u 
l-metadata li jkunu tħejjew fuq medium 
elettroniku jew li jkunu waslu u ġew 
irreġistrati fuq it-tali medium.

Il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
biex jagħmlu l-verifiki msemmija f'dan il-
paragrafu f'isimha jew l-aġenti tal-
Kummissjoni li jkunu qed jaġixxu fl-
ambitu tas-setgħat li jkunu ngħatawlhom 
għandu jkollhom aċċess għall-kotba u 
għad-dokumenti l-oħrajn kollha li jkollhom 
x'jaqsmu man-nefqa ffinanzjata mill-FAEG 
jew mill-FAEŻR, fosthom id-dokumenti u 
l-metadata li jkunu tħejjew fuq medium 
elettroniku jew li jkunu waslu u ġew 
irreġistrati fuq it-tali medium.

Is-setgħat għat-twettiq tal-verifiki ma Is-setgħat għat-twettiq tal-verifiki 
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għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw 
ċerti atti għall-aġenti li jinħatru b'mod 
speċifiku għal dan il-għan mil-liġi 
nazzjonali. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u tar-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
biex jaġixxu f'isimha ma għandhomx 
jieħdu sehem, fost l-oħrajn, fiż-żjajjar fid-
djar jew fl-interrogatorji formali tal-persuni 
li jsiru abbażi tal-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat. Madankollu, huma għandu 
jkollhom aċċess għal informazzjoni 
miksuba b'dan il-mod.

msemmija f'dan il-paragrafu ma 
għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jirriżervaw 
ċerti atti għall-aġenti li jinħatru b'mod 
speċifiku għal dan il-għan mil-liġi 
nazzjonali. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet speċifiċi tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 883/2013 u tar-
Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, 
il-persuni li l-Kummissjoni tkun awtorizzat 
biex jaġixxu f'isimha ma għandhomx 
jieħdu sehem, fost l-oħrajn, fiż-żjajjar fid-
djar jew fl-interrogatorji formali tal-persuni 
li jsiru abbażi tal-liġi tal-Istat Membru 
kkonċernat. Madankollu, huma għandu 
jkollhom aċċess għal informazzjoni 
miksuba b'dan il-mod.

2. Il-Kummissjoni għandha tavża lill-
Istat Membru kkonċernat jew lill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu tkun se ssir 
il-verifika biżżejjed minn qabel dwar il-fatt 
li tkun se ssir verifika, filwaqt li tqis l-
impatt amministrattiv fuq l-aġenziji tal-
pagamenti meta tkun qed torganizza l-
verifiki. Aġenti mill-Istat Membru 
konċernat jistgħu jieħdu sehem f'dawn il-
verifiki.

2. Il-Kummissjoni għandha tavża lill-
Istat Membru kkonċernat jew lill-Istat 
Membru li fit-territorju tiegħu tkun se ssir 
il-verifika biżżejjed minn qabel dwar il-fatt 
li tkun se ssir verifika, filwaqt li tqis l-
impatt amministrattiv fuq l-aġenziji tal-
pagamenti meta tkun qed torganizza l-
verifiki. Aġenti mill-Istat Membru 
konċernat jistgħu jieħdu sehem f'dawn il-
verifiki.

Fuq talba mill-Kummissjoni u bi qbil mal-
Istat Membru, il-verifiki addizzjonali jew l-
inkjesti dwar l-operazzjonijiet koperti b'dan 
ir-Regolament għandhom jitwettqu mill-
korpi kompetenti ta' dak l-Istat Membru. L-
aġenti tal-Kummissjoni jew persuni 
awtorizzati mill-Kummissjoni biex jaġixxu 
f'isimha jistgħu jieħdu sehem f'tali verifiki.

Fuq talba mill-Kummissjoni u bi qbil mal-
Istat Membru, il-verifiki addizzjonali jew l-
inkjesti dwar l-operazzjonijiet koperti b'dan 
ir-Regolament għandhom jitwettqu mill-
korpi kompetenti ta' dak l-Istat Membru. L-
aġenti tal-Kummissjoni jew persuni 
awtorizzati mill-Kummissjoni biex jaġixxu 
f'isimha jistgħu jieħdu sehem f'tali verifiki.

Biex ittejjeb il-verifiki, il-Kummissjoni 
tista', bil-qbil tal-Istati Membri konċernati, 
titlob l-assistenza tal-awtoritajiet ta' dawk 
l-Istati Membri għal ċerti verifiki jew 
inkjesti.

Biex ittejjeb il-verifiki, il-Kummissjoni 
tista', bil-qbil tal-Istati Membri konċernati, 
titlob l-assistenza tal-awtoritajiet ta' dawk 
l-Istati Membri għal ċerti verifiki jew 
inkjesti.

Or. en
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Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 57 Artikolu 57

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni

1. Fil-qafas tal-PAK, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw id-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, regolatorji u amministrattivi 
kollha u jieħdu l-miżuri l-oħrajn kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jitħarsu b'mod 
effettiv l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Dawk id-dispożizzjonijiet u l-miżuri 
għandhom ikunu marbutin, b'mod 
partikolari, mal-affarijiet li ġejjin:

1. Fil-qafas tal-PAK, l-Istati Membri 
għandhom jirrispettaw is-sistemi ta' 
governanza applikabbli, jadottaw id-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji u 
amministrattivi kollha u jieħdu l-miżuri l-
oħrajn kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jitħarsu b'mod effettiv l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni inkluża l-applikazzjoni tal-
kriterji tal-eliġibbiltà tal-infiq stabbiliti fl-
Artikolu 35. Dawk id-dispożizzjonijiet u l-
miżuri għandhom ikunu marbutin, b'mod 
partikolari, mal-affarijiet li ġejjin:

(a) mal-verifika tal-legalità u tar-
regolarità tal-ħidmiet iffinanzjati mill-
Fondi;

(a) mal-verifika tal-legalità u tar-
regolarità tal-ħidmiet iffinanzjati mill-
Fondi, inkluż fil-livell tal-benefiċjarji;

(b) mal-iżgurar ta' prevenzjoni effettiva 
tal-frodi, l-aktar f'oqsma b'livell ogħla ta' 
riskju, li se sservi wkoll ta' deterrent, 
filwaqt li jqisu l-ispejjeż u l-benefiċċji kif 

(b) mal-iżgurar ta' prevenzjoni effettiva 
tal-frodi, l-aktar f'oqsma b'livell ogħla ta' 
riskju, li se sservi wkoll ta' deterrent, 
filwaqt li jqisu l-ispejjeż u l-benefiċċji kif 
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ukoll il-proporzjonalità tal-miżuri; ukoll il-proporzjonalità tal-miżuri;

(c) jipprevjenu, isibu u jikkoreġu 
irregolaritajiet u frodi;

(c) jipprevjenu, isibu u jikkoreġu 
irregolaritajiet u frodi;

(d) mal-imposta ta' penali li jkunu 
effettivi, dissważivi u proporzjonati skont 
il-liġi tal-Unjoni jew, jekk ma jkunx hemm 
it-tali dispożizzjonijiet, skont il-liġi 
nazzjonali, u mat-tnedija ta' proċedimenti 
legali għal dan il-għan, skont il-bżonn;

(d) mal-imposta ta' penali li jkunu 
effettivi, dissważivi u proporzjonati skont 
il-liġi tal-Unjoni jew, jekk ma jkunx hemm 
it-tali dispożizzjonijiet, skont il-liġi 
nazzjonali, u mat-tnedija ta' proċedimenti 
legali għal dan il-għan, skont il-bżonn;

(e) mal-irkupru tal-pagamenti mhux 
dovuti flimkien mal-imgħax fuqhom u mat-
tnedija ta' proċedimenti legali għal dan il-
għan, skont il-bżonn.

(e) mal-irkupru tal-pagamenti mhux 
dovuti flimkien mal-imgħax fuqhom u mat-
tnedija ta' proċedimenti legali għal dan il-
għan, skont il-bżonn.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi effiċjenti ta' ġestjoni u 
ta' kontroll sabiex jiżguraw li jkun hemm 
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tirregola l-interventi tal-Unjoni.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistemi effiċjenti ta' ġestjoni u 
ta' kontroll sabiex jiżguraw li jkun hemm 
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tirregola l-interventi tal-Unjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-prekawzjonijiet ix-xierqa biex jiżguraw li 
l-penali li jiġu imposti kif imsemmi fil-
paragrafu 1(d) ikunu proporzjonati u jkunu 
mqassmin skont il-gravità, l-estent, it-tul ta' 
żmien u l-okkorrenza mill-ġdid tan-nuqqas 
ta' konformità li jkun instab.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-prekawzjonijiet ix-xierqa biex jiżguraw li 
l-penali li jiġu imposti kif imsemmi fil-
paragrafu 1(d) ikunu proporzjonati u jkunu 
mqassmin skont il-gravità, l-estent, it-tul ta' 
żmien u l-okkorrenza mill-ġdid tan-nuqqas 
ta' konformità li jkun instab.

L-arranġamenti li jistabbilixxu l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw, b'mod 
partikolari, li ma jiġu imposti l-ebda penali 
fil-każijiet li ġejjin:

L-arranġamenti li jistabbilixxu l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw, b'mod 
partikolari, li ma jiġu imposti l-ebda penali 
fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta n-nuqqas ta' konformità jkun 
dovut għal force majeure;

(a) meta n-nuqqas ta' konformità jkun 
dovut għal force majeure;

(b) meta n-nuqqas ta' konformità tkun 
dovuta għal żball tal-awtorità kompetenti 
jew awtorità oħra, u jekk l-iżball ma jkunx 
seta' jiġi ttraċċat raġonevolment mill-
persuna kkonċernata mill-piena 
amministrattiva;

(b) meta n-nuqqas ta' konformità tkun 
dovuta għal żball tal-awtorità kompetenti 
jew awtorità oħra, u jekk l-iżball ma jkunx 
seta' jiġi ttraċċat raġonevolment mill-
persuna kkonċernata mill-piena 
amministrattiva;

(c) meta l-persuna kkonċernata tkun 
tista' turi, b'mod li jissodisfa lill-awtorità 
kompetenti, li hija mhijiex ħatja għan-
nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
msemmijin fil-paragrafu 1 jew meta l-
awtorità kompetenti tkun issodisfata b'xi 
mod ieħor li l-persuna kkonċernata mhijiex 

(c) meta l-persuna kkonċernata tkun 
tista' turi, b'mod li jissodisfa lill-awtorità 
kompetenti, li hija mhijiex ħatja għan-
nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
msemmijin fil-paragrafu 1 jew meta l-
awtorità kompetenti tkun issodisfata b'xi 
mod ieħor li l-persuna kkonċernata mhijiex 
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ħatja. ħatja.

Meta n-nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna 
jkun ġej minħabba każ ta' forza maġġuri, 
il-benefiċjarju ma għandux jitlef id-dritt 
tiegħu li jirċievi l-għajnuna.

Meta n-nuqqas ta' konformità mal-
kundizzjonijiet għall-għoti tal-għajnuna 
jkun ġej minħabba każ ta' forza maġġuri, 
il-benefiċjarju ma għandux jitlef id-dritt 
tiegħu li jirċievi l-għajnuna.

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-arranġamenti biex jiżguraw 
li l-ilmenti dwar il-Fondi jiġu analizzati 
b'mod effettiv u, fuq talba tal-
Kummissjoni, għandhom janalizzaw l-
ilmenti li jkunu ntbagħtu lill-Kummissjoni 
u li jkunu jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. L-
Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bir-riżultati ta' dawk l-
analiżi.

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-arranġamenti biex jiżguraw 
li l-ilmenti dwar il-Fondi jiġu analizzati 
b'mod effettiv u, fuq talba tal-
Kummissjoni, għandhom janalizzaw l-
ilmenti li jkunu ntbagħtu lill-Kummissjoni 
u li jkunu jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. L-
Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bir-riżultati ta' dawk l-
analiżi.

Meta jiġu identifikati nuqqasijiet fir-
rigward tal-eżami u t-trattament tal-
ilmenti fi Stat Membru, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi mekkaniżmu tal-
ilmenti li permezz tiegħu l-benefiċjarji li 
jesperjanzaw trattament inġust, jew 
trattament li jpoġġihom fi żvantaġġ, fir-
rigward tal-impenn jew l-iżborż tal-fondi 
pubbliċi taħt ġestjoni diretta jew kondiviża 
inklużi deċiżjonijiet ta' offerti pubbliċi 
jkunu jistgħu jressqu lmenti diretti 
quddiem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li tiġi ggarantita 
protezzjoni xierqa għall-persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi wara li jressqu lment.

5. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet 
adottati u l-miżuri meħuda skont il-
paragrafi 1 u 2.

5. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni dwar id-dispożizzjonijiet 
adottati u l-miżuri meħuda skont il-
paragrafi 1 u 2.

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni, li jistipulaw ir-regoli 
meħtieġa bil-għan li tinkiseb l-
applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu. 
Dawk ir-regoli jistgħu jkunu relatati ma' 
dan li ġej:

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni, li jistipulaw ir-regoli 
meħtieġa bil-għan li tinkiseb l-
applikazzjoni uniformi ta' dan l-Artikolu. 
Dawk ir-regoli jistgħu jkunu relatati ma' 
dan li ġej:

(a) il-proċeduri, l-iskadenzi u l-
iskambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-
obbligi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2;

(a) il-proċeduri, l-iskadenzi u l-
iskambju ta' informazzjoni fir-rigward tal-
obbligi stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2;

(b) in-notifiki u l-komunikazzjonijiet li (b) in-notifiki u l-komunikazzjonijiet li 
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l-Istati Membri jridu jibagħtu lill-
Kummissjoni b'rabta mal-obbligi stabbiliti 
fil-paragrafi 3 u 4.

l-Istati Membri jridu jibagħtu lill-
Kummissjoni b'rabta mal-obbligi stabbiliti 
fil-paragrafi 3 u 4.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 101(3).

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 101(3).

Or. en
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Rapport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Politika agrikola komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta' kull benefiċjarju tal-interventi u tal-
miżuri msemmijin fl-Artikolu 63(2) 
għandha tiżgura li l-applikazzjonijiet 
kollha li jibgħat l-istess benefiċjarju jkunu 
jistgħu jiġu identifikati bħala tali.

Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-identità 
ta' kull benefiċjarju tal-interventi u tal-
miżuri msemmijin fl-Artikolu 63(2) 
għandha tiżgura li l-applikazzjonijiet 
kollha li jibgħat l-istess benefiċjarju jkunu 
jistgħu jiġu identifikati bħala tali. Din 
għandha tiżgura wkoll li, meta l-
benefiċjarji jkunu jagħmlu parti minn 
grupp skont it-tifsira tal-punt 11 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2013/34/UE, 
dak il-grupp ikun jista' jiġi identifikat.

Or. en
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Ulrike Müller
Politika agrikola komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85 Artikolu 85

Sistema ta' penali amministrattivi b'rabta 
mal-kundizzjonalità

Sistema ta' penali amministrattivi b'rabta 
mal-kundizzjonalità

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").

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").

Il-piena amministrattiva msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tapplika 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:

Il-piena amministrattiva msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tapplika 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:

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

relatat mal-attività agrikola tal-
benefiċjarju;

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

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

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].

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

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

(a) għandhom jinkludu regoli dwar l-
applikazzjoni tal-penali amministrattivi 
f'każijiet meta jkun hemm trasferiment tal-
art matul is-sena kalendarja jew is-snin 
kalendarji kkonċernati. Dawn ir-regoli 
għandhom jissejsu fuq allokazzjoni ġusta u 
ekwa tar-responsabbiltà għan-nuqqasijiet 
ta' konformità fost iċ-ċedenti u ċ-
ċessjonarji.

(a) għandhom jinkludu regoli dwar l-
applikazzjoni tal-penali amministrattivi 
f'każijiet meta jkun hemm trasferiment tal-
art agrikola, jew ta' azjenda agrikola jew 
parti minnha matul is-sena kalendarja jew 
is-snin kalendarji kkonċernati. Dawn ir-
regoli għandhom jissejsu fuq allokazzjoni 
ġusta u ekwa tar-responsabbiltà għan-
nuqqasijiet ta' konformità fost iċ-ċedenti u 
ċ-ċessjonarji.

Għall-finijiet ta' dan il-punt, "trasferiment" 
tfisser kull tip ta' tranżazzjoni li permezz 
tagħha r-raba' ma jibqax għad-
dispożizzjoni taċ-ċedent;

Għall-finijiet ta' dan il-punt, "trasferiment" 
tfisser kull tip ta' tranżazzjoni li permezz 
tagħha r-raba' ma jibqax għad-
dispożizzjoni taċ-ċedent;

(b) minkejja l-paragrafu 1, jistgħu 
jiddeċiedu li ma japplikawx penali għal 
kull benefiċjarju u għal kull sena 
kalendarja meta l-ammont tal-penali jkun 
ta' EUR 100 jew inqas. Il-benefiċjarju 
għandu jiġi mgħarraf bis-sejba u bl-obbligu 
li jieħu azzjoni ta' rimedju;

(b) minkejja l-paragrafu 1, jistgħu 
jiddeċiedu li ma japplikawx penali għal 
kull benefiċjarju u għal kull sena 
kalendarja meta l-ammont tal-penali jkun 
ta' EUR 100 jew inqas. Il-benefiċjarju 
għandu jiġi mgħarraf bis-sejba u bl-obbligu 
li jieħu azzjoni ta' rimedju;

(c) għandhom jipprevedu li ma tiġi 
imposta l-ebda penali amministrattiva meta 
n-nuqqas ta' konformità jkun ġej 
minħabba każ ta' forza maġġuri.

(c) għandhom jipprevedu li ma tiġi 
imposta l-ebda penali amministrattiva jekk:

(i) in-nuqqas ta' konformità jkun ġej 
minħabba każ ta' forza maġġuri;
(ii) in-nuqqas ta' konformità jkun ġej 
minħabba ordni minn awtorità pubblika; 
jew
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(iii) in-nuqqas ta' konformità jkun ġej 
minħabba żball tal-awtorità kompetenti 
jew ta' awtorità oħra, u meta l-
benefiċjarju soġġett għall-penali 
amministrattiva ma setgħax jinduna bl-
iżball b'mod raġonevoli;

3. L-applikazzjoni ta' penali 
amministrattiva ma għandhiex taffettwa l-
legalità u r-regolarità tan-nefqa li għaliha 
tkun tapplika.

3. L-applikazzjoni ta' penali 
amministrattiva ma għandhiex taffettwa l-
legalità u r-regolarità tan-nefqa li għaliha 
tkun tapplika.

Or. en
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Ulrike Müller
Politika agrikola komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Proposta għal regolament
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86 Artikolu 86

Kalkolu tal-penali Kalkolu tal-penali

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.

1. 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 l-
benefiċjarju 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-

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-



AM\1215877MT.docx PE658.379v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

penali li jiġu imposti għandhom ikunu 
dissważivi u proporzjonati u jkunu 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

penali li jiġu imposti għandhom ikunu 
dissważivi u proporzjonati u jkunu 
jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

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

2. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li 
jseħħ minħabba negliġenza, bħala regola 
ġenerali, it-tnaqqis għandu jkun ta' 3 % tal-
ammont totali tal-pagamenti msemmijin 
fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Dak 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 għandhom jipprovdu 
taħriġ speċifiku dwar il-kundizzjonalità 
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], li l-
attendenza għalih tista' ssir obbligatorja.
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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 ta' nuqqas ta' konformità, u 
jekk il-benefiċjarju ma jipprovdi l-ebda 
raġuni ġġustifikata, dak il-benefiċjarju 
għandu jitqies li aġixxa b'mod 
intenzjonali skont it-tifsira 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' jwassal għall-
esklużjoni totali mill-pagamenti u jista' 
japplika għal sena kalendarja waħda jew 
iktar.

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

5. Sabiex ikun żgurat li jkun hemm 
kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri 
differenti u li s-sistema ta' penali tkun 
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
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Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ta' kull sena jippubblikaw, ex 
post, il-benefiċjarji tal-Fondi skont [l-
Artikolu 44(3) sa (5) tar-Regolament (UE) 
…/… – ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u skont il-
paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ta' kull sena jippubblikaw, ex 
post, il-benefiċjarji tal-Fondi skont [l-
Artikolu 44(3) sa (5) tar-Regolament (UE) 
…/… – ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u skont il-
paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Meta l-
benefiċjarji jkunu jagħmlu parti minn 
grupp skont it-tifsira tal-punt 11 tal-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2013/34/UE, l-
informazzjoni ppubblikata għandha 
tippermetti li jiġi identifikat dak il-grupp.
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