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Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8 Aġenziji tal-pagamenti u korpi ta' 
koordinazzjoni

8 Aġenziji tal-pagamenti

1. 1.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri li 
jkunu responsabbli għall-ġestjoni u għall-
kontroll tan-nefqa msemmija fl-
Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom ikunu 
dipartimenti jew korpi tal-Istati Membri u, 
jekk applikabbli, ta' reġjuni li jkunu 
responsabbli għall-ġestjoni u għall-kontroll 
tan-nefqa msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-
Artikolu 6.

Ħlief għat-twettiq tal-pagamenti, l-
eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti tista' tiġi 
ddelegata lil korpi jew lil 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Ħlief għat-twettiq tal-pagamenti, l-
eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti tista' tiġi 
ddelegata lil korpi jew lil 
organizzazzjonijiet oħrajn.

2. 2.

L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
bħala aġenziji tal-pagamenti lil 
dipartimenti jew korpi li jkollhom 
organizzazzjoni amministrattiva u sistema 
ta' kontroll intern li jkunu jipprovdu 
biżżejjed garanziji li l-pagamenti jkunu 
legali, regolari u kkontabilizzati kif xieraq. 
Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet minimi għall-akkreditament 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent 
intern, mal-attivitajiet ta' kontroll, mal-

L-Istati Membri għandhom jakkreditaw 
bħala aġenziji tal-pagamenti lil 
dipartimenti jew korpi li jkollhom 
organizzazzjoni amministrattiva u sistema 
ta' kontroll intern li jkunu jipprovdu 
biżżejjed garanziji li l-pagamenti jkunu 
legali, regolari u kkontabilizzati kif xieraq. 
Għal dan il-għan, l-aġenziji tal-pagamenti 
għandhom jikkonformaw mal-
kundizzjonijiet minimi għall-akkreditament 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent 
intern, mal-attivitajiet ta' kontroll, mal-
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informazzjoni u mal-komunikazzjoni u 
mal-monitoraġġ stabbiliti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 10(1)(a).

informazzjoni u mal-komunikazzjoni u 
mal-monitoraġġ stabbiliti mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 12a(1).

Kull Stat Membru għandu jillimita l-għadd 
ta' aġenziji tal-pagamenti tiegħu kif ġej:

Waqt li jqis id-dispożizzjonijiet 
kostituzzjonali tiegħu, kull Stat Membru 
għandu jillimita l-għadd ta' aġenziji tal-
pagamenti akkreditati tiegħu kif ġej:

(a) għal aġenzija waħda fil-livell 
nazzjonali jew, meta jkun japplika, għal 
aġenzija waħda għal kull reġjun; u

(a) għal aġenzija waħda fil-livell 
nazzjonali jew, meta jkun japplika, għal 
aġenzija waħda għal kull reġjun; u

(b) għal aġenzija waħda għall-ġestjoni 
tan-nefqa kemm tal-FAEG kif ukoll tal-
FAEŻR.

(b) għal aġenzija waħda għall-ġestjoni 
tan-nefqa kemm tal-FAEG kif ukoll tal-
FAEŻR, fejn jeżistu biss aġenziji fil-livell 
nazzjonali.

Madankollu, meta l-aġenziji tal-pagamenti 
jkunu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-Istati 
Membri għandhom jakkreditaw ukoll 
aġenzija tal-pagamenti fil-livell nazzjonali 
għall-iskemi tal-għajnuna li, min-natura 
tagħhom, ikollhom jiġu amministrati fil-
livell nazzjonali, jew inkella għandhom 
jgħaddu l-ġestjoni ta' dawn l-iskemi lill-
aġenziji tal-pagamenti reġjonali tagħhom.

Madankollu, meta l-aġenziji tal-pagamenti 
jkunu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-Istati 
Membri għandhom jakkreditaw ukoll 
aġenzija tal-pagamenti fil-livell nazzjonali 
għall-iskemi tal-għajnuna li, min-natura 
tagħhom, ikollhom jiġu amministrati fil-
livell nazzjonali, jew inkella għandhom 
jgħaddu l-ġestjoni ta' dawn l-iskemi lill-
aġenziji tal-pagamenti reġjonali tagħhom.

L-akkreditament tal-aġenziji tal-
pagamenti għall-perjodu 2014-2020 
għandu jiġi riportat għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2021-2027, sakemm 
ikunu infurmaw lill-awtorità kompetenti li 
huma konformi mal-kriterji tal-
akkreditament, u sakemm reviżjoni 
mwettqa skont il-punt (a) tal-
Artikolu 7a(2) ma turix li dan mhuwiex il-
każ.

L-aġenziji tal-pagamenti li jkun ilhom tal-
inqas tliet snin ma jamministraw in-nefqa 
tal-FAEG jew tal-FAEŻR għandhom jitilfu 
l-akkreditament tagħhom.

L-aġenziji tal-pagamenti li jkun ilhom tal-
inqas tliet snin ma jamministraw in-nefqa 
tal-FAEG jew tal-FAEŻR għandhom jitilfu 
l-akkreditament tagħhom.

L-Istati Membri ma għandhom jaħtru l-
ebda aġenzija addizzjonali ġdida tal-
pagamenti wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri jistgħu jaħtru aġenziji tal-
pagamenti addizzjonali ġodda wara ... [id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], dment li:
(a) l-għadd ta' aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati ma jiżdidx b'rabta mas-
sitwazzjoni fil-31 ta' Diċembru 2019; or
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(b) l-aġenziji tal-pagamenti ġodda 
jintgħażlu skont riorganizzazzjoni 
amministrattiva fl-Istat Membru 
kkonċernat.

3. 3.

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/… [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid] (minn 
hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

Għall-finijiet tal-Artikolu 63(5) u (6) tar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 [ir-
Regolament Finanzjarju l-ġdid] (minn 
hawn 'il quddiem imsejjaħ "ir-Regolament 
Finanzjarju"), sal-15 ta' Frar tas-sena ta' 
wara s-sena finanzjarja kkonċernata, il-
persuna responsabbli għall-aġenzija tal-
pagamenti akkreditata għandha tħejji d-
dokumenti li ġejjin u tibgħathom lill-
Kummissjoni:

(a) il-kontijiet annwali tan-nefqa li 
tkun iġġarrbet huma u jitwettqu l-kompiti 
fdati lill-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
tagħha, kif previst fl-Artikolu 63(5)(a) tar-
Regolament Finanzjarju, flimkien mal-
informazzjoni meħtieġa għall-
approvazzjoni tagħhom skont l-
Artikolu 51;

(a) il-kontijiet annwali tan-nefqa li 
tkun iġġarrbet huma u jitwettqu l-kompiti 
fdati lill-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
tagħha, kif previst fl-Artikolu 63(5)(a) tar-
Regolament Finanzjarju, flimkien mal-
informazzjoni meħtieġa għall-
approvazzjoni tagħhom skont l-
Artikolu 51;

(b) ir-rapport annwali dwar il-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 52(1) li 
juri li n-nefqa saret skont l-Artikolu 35;

(b) sommarju annwali tar-rapporti 
finali ta' awditu u tal-kontrolli imwettqa, 
inklużi l-eżiti tagħhom u analiżi tan-
natura u l-livell tal-iżbalji u tan-
nuqqasijiet identifikati fis-sistemi permezz 
tal-awditi u l-kontrolli, kif ukoll l-
azzjonijiet korrettivi li ttieħdu jew li huma 
ppjanati, kif previst fl-Artikolu 63(5)(b) 
tar-Regolament Finanzjarju;

(c) dikjarazzjoni ta' ġestjoni, kif previst 
fl-Artikolu 63(6) tar-Regolament 
Finanzjarju, dwar l-affarijiet li ġejjin:

(c) dikjarazzjoni ta' ġestjoni, kif previst 
fl-Artikolu 63(6) tar-Regolament 
Finanzjarju, dwar l-affarijiet li ġejjin:

(i) il-fatt li l-informazzjoni tkun ġiet 
ippreżentata kif suppost u tkun kompluta u 
preċiża, kif previst fl-Artikolu 63(6)(a) tar-
Regolament Finanzjarju;

(i) il-fatt li l-informazzjoni tkun ġiet 
ippreżentata kif suppost u tkun kompluta u 
preċiża, kif previst fl-Artikolu 63(6)(a) tar-
Regolament Finanzjarju;

(ii) il-funzjonament tajjeb tas-sistemi 
ta' governanza li jkunu ddaħħlu fis-seħħ, li 
jagħtu l-garanziji meħtieġa b'rabta mal-
outputs irrappurtati fir-rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni, kif previst fl-
Artikolu 63(6)(b) u (c) tar-Regolament 

(ii) il-funzjonament tajjeb tas-sistemi 
ta' kontroll intern li jkunu ddaħħlu fis-seħħ 
f'konformità mar-rekwiżiti bażiċi tal-
Unjoni, li jagħtu, kif previst fl-Artikolu 
63(6)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, 
il-garanziji meħtieġa li n-nefqa saret 
f'konformità mal-Artikolu 35 ta' dan ir-
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Finanzjarju; Regolament;
(iii) analiżi tan-natura tal-iżbalji u tan-
nuqqasijiet li ġew identifikati fis-sistemi 
permezz tal-awditi u tal-kontrolli, u tal-
estent tagħhom, kif ukoll l-azzjonijiet 
korrettivi li ttieħdu jew li se jittieħdu 
b'rabta magħhom, kif previst fl-
Artikolu 63(5)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju.
B'mod eċċezzjonali, il-Kummissjoni tista' 
testendi l-iskadenza tal-15 ta' Frar 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu sal-
1 ta' Marzu meta l-Istat Membru 
kkonċernat jitlob dan, kif previst fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 63(7) tar-
Regolament Finanzjarju.

B'mod eċċezzjonali, il-Kummissjoni tista' 
testendi l-iskadenza tal-15 ta' Frar 
imsemmija fl-ewwel subparagrafu sal-
1 ta' Marzu meta l-Istat Membru 
kkonċernat jitlob dan, kif previst fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 63(7) tar-
Regolament Finanzjarju.

3a. Għall-finijiet tal-monitoraġġ annwali 
tal-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 38a u 
r-rieżami pluriennali tal-prestazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 121 tar-Regolament 
(UE) …/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], il-persuna inkarigata 
mill-aġenzija tal-pagamenti akkreditata 
għandha, sal-15 ta' Frar tas-sena ta' wara 
s-sena finanzjarja kkonċernata, tħejji 
rapport tal-prestazzjoni u tipprovdih lill-
Kummissjoni:
Ir-rapport għandu jirrifletti l-
operazzjonijiet imwettqa u l-progress li 
jkun sar lejn il-kisba tal-objettivi kif 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku Nazzjonali 
tal-PAK u għandu jinkludi informazzjoni 
dwar l-outputs li jkunu nkisbu u n-nefqa 
li jkunu wettqu kull sena, informazzjoni 
dwar ir-riżultati miksuba u d-distanza 
għall-miri rispettivi kull sentejn, u, fejn 
fattibbli, rappurtar dwar l-impatti bl-użu 
tad-data msemmija fl-Artikolu 129 tar-
Regolament (UE).../... [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].
Ir-rapport tal-prestazzjoni għandu jiġi 
ppreżentat lill-Kummissjoni għall-ewwel 
darba sa [sentejn wara d-data ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u 
mbagħad kull sena sussegwenti sa u 
inkluż l-2030. L-ewwel rapport tal-
prestazzjoni għandu jkopri l-ewwel 
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sentejn finanzjarji wara ... [is-sena tad-
data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament]. Minn dawk il-pagamenti 
diretti msemmija fil-Kapitolu II tat-
Titolu III tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], ir-rapport tal-prestazzjoni għandu 
jkopri biss is-sena finanzjarja [sena wara 
dik tad-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament].

4. Meta jkun hemm iktar minn aġenzija 
waħda tal-pagamenti akkreditata, l-Istat 
Membru għandu jaħtar korp pubbliku ta' 
koordinazzjoni u għandu jassenjalu l-
kompiti li ġejjin:
(a) li jiġbor l-informazzjoni li 
għandha tintbagħat lill-Kummissjoni u li 
jibgħat dik l-informazzjoni lill-
Kummissjoni;
(b) li jibgħat ir-rapport annwali dwar 
il-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 52(1);
(c) li jieħu azzjonijiet biex jissolva kull 
nuqqas ta' natura komuni jew jikkoordina 
t-tali azzjonijiet, u li jżomm lill-
Kummissjoni infurmata dwar kull segwitu 
għal dan;
(d) li jippromwovi l-applikazzjoni 
armonizzata tar-regoli tal-Unjoni u 
jiżgura dan.F'dak li għandu x'jaqsam 
mal-ipproċessar tal-informazzjoni 
finanzjarja msemmija fil-punt (a) tal-
ewwel subparagrafu, il-korp ta' 
koordinazzjoni jrid jiġi akkreditat b'mod 
speċifiku mill-Istati Membri.
Ir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni li 
l-korp ta' koordinazzjoni jipprovdi 
għandu jkun kopert mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-opinjoni msemmija fl-
Artikolu 11(1) u, meta jintbagħat, għandu 
jintbagħat flimkien ma' dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni li tkun tkoprih kollu.
5. Meta aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tkunx tissodisfa xi wieħed 
mill-kriterji ta' akkreditament li jissemmew 
fil-paragrafu 2 jew iktar, jew ma jkunx 
għadha tissodisfahom, l-Istat Membru, li 

5. Meta aġenzija tal-pagamenti 
akkreditata ma tkunx tissodisfa xi wieħed 
mill-kriterji ta' akkreditament li jissemmew 
fil-paragrafu 2 jew iktar, jew ma jkunx 
għadha tissodisfahom, l-Istat Membru, li 
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jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq 
talba tal-Kummissjoni, għandu jirtira dak l-
akkreditament sakemm l-aġenzija tal-
pagamenti ma tagħmilx it-tibdiliet 
meħtieġa f'perjodu li għandha tistabbilih l-
awtorità kompetenti skont kemm tkun 
gravi l-problema.

jaġixxi fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq 
talba tal-Kummissjoni, għandu jirtira dak l-
akkreditament sakemm l-aġenzija tal-
pagamenti ma tagħmilx it-tibdiliet 
meħtieġa f'perjodu li għandha tistabbilih l-
awtorità kompetenti skont kemm tkun 
gravi l-problema.

6. 6.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-
ħidmiet marbutin mal-intervent pubbliku li 
għalihom ikunu responsabbli u għandhom 
iżommu r-responsabbiltà ġenerali f'dak il-
qasam.

L-aġenziji tal-pagamenti għandhom 
jamministraw u jiżguraw il-kontroll tal-
ħidmiet marbutin mal-intervent pubbliku li 
għalihom ikunu responsabbli u għandhom 
iżommu r-responsabbiltà ġenerali f'dak il-
qasam.

Meta jingħata appoġġ permezz ta' strument 
finanzjarju implimentat mill-BEI jew minn 
istituzzjoni finanzjarja internazzjonali oħra 
li fiha Stat Membru jkun azzjonist, l-
aġenzija tal-pagamenti għandha sserraħ fuq 
ir-rapport ta' kontroll li jappoġġa l-
applikazzjonijiet għall-pagamenti li jkun 
bagħat il-BEI jew li tkun bagħtet l-
istituzzjoni internazzjonali l-oħra.

Meta jingħata appoġġ permezz ta' strument 
finanzjarju implimentat mill-BEI jew minn 
istituzzjoni finanzjarja internazzjonali oħra 
li fiha Stat Membru jkun azzjonist, l-
aġenzija tal-pagamenti għandha sserraħ fuq 
ir-rapport ta' kontroll li jappoġġa l-
applikazzjonijiet għall-pagamenti li jkun 
bagħat il-BEI jew li tkun bagħtet l-
istituzzjoni internazzjonali l-oħra.

Or. en
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