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Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 Korpi taċ-ċertifikazzjoni 11 Korpi taċ-ċertifikazzjoni

1. 1.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp tal-awditjar pubbliku jew privat li l-
Istat Membru jaħtar għal perjodu minimu 
ta' tliet snin, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali. Meta dan ikun korp tal-awditjar 
privat, u meta l-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni li tkun tapplika tkun teħtieġ dan, l-
Istat Membru għandu jagħżlu permezz ta' 
proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun 
korp tal-awditjar pubbliku jew privat li l-
Istat Membru jaħtar għal perjodu minimu 
ta' tliet snin, mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali. Meta dan ikun korp tal-awditjar 
privat, u meta l-liġi nazzjonali jew tal-
Unjoni li tkun tapplika tkun teħtieġ dan, l-
Istat Membru għandu jagħżlu permezz ta' 
proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti.

Madankollu, Stat Membru li jagħżel aktar 
minn korp ta' ċertifikazzjoni wieħed 
għandu jaħtar ukoll korp ta' 
ċertifikazzjoni pubbliku fil-livell 
nazzjonali biex ikun responsabbli għall-
koordinazzjoni.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 63(7) tar-Regolament Finanzjarju, 
il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jagħti 
opinjoni, li jħejjiha skont l-istandards tal-
awditjar aċċettati internazzjonalment, li 
għandha tistabbilixxi l-affarijiet li ġejjin:

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 63(7) tar-Regolament Finanzjarju, 
il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jagħti 
opinjoni, li jħejjiha skont l-istandards tal-
awditjar aċċettati internazzjonalment, li 
għandha tistabbilixxi l-affarijiet li ġejjin:

(a) il-kontijiet jagħtu stampa vera u 
ġusta;

(a) il-kontijiet jagħtu stampa vera u 
ġusta;

(b) jekk is-sistemi ta' governanza li l- (b) jekk is-sistemi ta' governanza li l-
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Istati Membri jkunu daħħlu fis-seħħ ikunux 
qed jaħdmu tajjeb jew le;

Istati Membri jkunu daħħlu fis-seħħ ikunux 
qed jaħdmu tajjeb jew le;

(c) jekk ir-rappurtar dwar il-
prestazzjoni b'rabta mal-indikaturi tal-
outputs għall-għanijiet tal-approvazzjoni 
annwali tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52u r-rappurtar dwar il-
prestazzjoni b'rabta mal-indikaturi tar-
riżultati għall-monitoraġġ pluriennali tal-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 115 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], li juru li 
tħares l-Artikolu 35 ta' dan ir-
Regolament, ikunux korretti jew le

(c) jekk ir-rappurtar dwar il-
prestazzjoni għall-fini tal-monitoraġġ 
annwali tal-prestazzjoni msemmi fl-
Artikolu 38a u r-rieżami pluriennali tal-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], li 
jirrifletti l-operazzjonijiet imwettqa u l-
progress li sar lejn il-kisba tal-objettivi, kif 
stabbilit fil-Pjan Strateġiku Nazzjonali 
tal-PAK, ikunux korretti jew le;

(d) jekk in-nefqa għall-miżuri stabbiliti 
fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li 
għalihom il-Kummissjoni ntalbet għal 
rimborż tkunx legali u regolari jew le. ;

(d) jekk in-nefqa għall-miżuri stabbiliti 
fir-Regolamenti (UE) .../... [Ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], (UE) 
Nru 1308/2013,(UE) Nru 228/2013, (UE) 
Nru 229/2013 u (UE) Nru 1144/2014 li 
għalihom il-Kummissjoni ntalbet għal 
rimborż tkunx legali u regolari jew le u 
turix li kien hemm konformità mal-
Artikolu 35 ta' dan ir-Regolament.

F'dik l-opinjoni, għandu jintqal ukoll jekk 
l-eżami jqajjimx dubji dwar id-
dikjarazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni msemmija fl-Artikolu 8(3)(c).

F'dik l-opinjoni, għandu jintqal ukoll jekk 
l-eżami jqajjimx dubji dwar id-
dikjarazzjonijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta' 
ġestjoni msemmija fl-Artikolu 8(3)(c).

Meta jingħata appoġġ permezz ta' strument 
finanzjarju implimentat mill-BEI jew minn 
istituzzjoni finanzjarja internazzjonali oħra 
li fiha Stat Membru jkun azzjonist, il-korp 
taċ-ċertifikazzjoni għandu jserraħ fuq ir-
rapport annwali tal-awditjar li l-awdituri 
esterni ta' dawk l-istituzzjonijiet ikunu 
ħejjew.

Meta jingħata appoġġ permezz ta' strument 
finanzjarju implimentat mill-BEI jew minn 
istituzzjoni finanzjarja internazzjonali oħra 
li fiha Stat Membru jkun azzjonist, il-korp 
taċ-ċertifikazzjoni għandu jserraħ fuq ir-
rapport annwali tal-awditjar li l-awdituri 
esterni ta' dawk l-istituzzjonijiet ikunu 
ħejjew.

2. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu 
jkollu l-għarfien espert tekniku meħtieġ. 
Huwa għandu jaħdem b'mod indipendenti 
mill-aġenzija tal-pagamenti u mill-korp ta' 
koordinazzjoni kkonċernati, kif ukoll mill-
awtorità li tkun akkreditat lil dik l-aġenzija 
u lill-korpi li jkunu responsabbli għall-
implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-
PAK.

2. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu 
jkollu l-għarfien espert tekniku meħtieġ, 
f'termini kemm tal-ġestjoni finanzjarja kif 
ukoll b'rabta mal-valutazzjoni tal-kisba 
tal-miri maħsuba tal-interventi. Id-data u 
l-informazzjoni kollha użati biex il-korpi 
taċ-ċertifikazzjoni jipprovdu 
assigurazzjoni li jkunu qed jintlaħqu l-
miri, kif ukoll dawk sottostanti għas-
suppożizzjonijiet magħmula, għandhom 
isiru disponibbli b'mod trasparenti. Huwa 
għandu jaħdem b'mod indipendenti mill-
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aġenzija tal-pagamenti u mill-korp ta' 
koordinazzjoni kkonċernati, kif ukoll mill-
awtorità li tkun akkreditat lil dik l-aġenzija 
u lill-korpi li jkunu responsabbli għall-
implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-
PAK.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar il-kompiti tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom il-verifiki li jridu 
jitwettqu u l-korpi li jridu jsirulhom dawk 
il-verifiki, u r-regoli dwar iċ-ċertifikati u 
r-rapporti li dawk il-korpi jridu jħejju, kif 
ukoll dwar id-dokumenti li jridu 
jintbagħtu magħhom.
L-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jistabbilixxu wkoll l-affarijiet li ġejjin:
(a) il-prinċipji tal-awditjar li fuqhom 
jissejsu l-opinjonijiet tal-korpi taċ-
ċertifikazzjoni, fosthom valutazzjoni tar-
riskji, il-kontrolli interni u l-livell tal-
provi tal-awditjar li huwa meħtieġ;
(b) il-metodi tal-awditjar li l-korpi taċ-
ċertifikazzjoni jridu jużaw biex jagħtu l-
opinjonijiet tagħhom, filwaqt li jqisu l-
istandards internazzjonali dwar l-
awditjar. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
101(3).

3a. Ladarba l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri jkunu ħatru l-korpi taċ-
ċertifikazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu 
u jkunu għarrfu lill-Kummissjoni b'dan, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lista 
komprensiva ta' dawn il-korpi kollha lill-
Parlament Ewropew, sa mhux aktar tard 
minn sena wara ... [id-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u t-
tieni darba mhux aktar tard minn erba' 
snin wara.

Or. en
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Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

35 Eliġibbiltà tan-nefqa tal-aġenziji 
tal-pagamenti

35 Eliġibbiltà tan-nefqa tal-aġenziji 
tal-pagamenti

In-nefqa msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-
Artikolu 6 tista' tiġi ffinanzjata mill-Unjoni 
biss jekk:

In-nefqa għall-miżuri stabbiliti fir-
Regolamenti (UE) Nru 1308/2013, (UE) 
Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) 
Nru 1144/2014 tista' tiġi ffinanzjata mill-
Unjoni biss jekk:

(a) tkun saret minn aġenziji tal-
pagamenti akkreditati;

(a) tkun saret minn aġenziji tal-
pagamenti akkreditatin u

(b) tkun saret skont ir-regoli tal-Unjoni 
applikabbli; jew

(b) tkun saret skont ir-regoli tal-Unjoni 
applikabbli.

(c) għat-tipi ta' interventi li jissemmew fir-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], (i)

tkun taqbel ma' output irrappurtat 
li jkun jikkorrispondi magħha; u
(ii) tkun saret skont is-sistemi ta' 
governanza applikabbli, li ma jkoprux il-
kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà għall-
benefiċjarji individwali stabbiliti fil-
Pjanijiet Strateġiċi nazzjonali tal-PAK.
Il-punt (c)(i) tal-ewwel paragrafu ma 
għandux japplika għall-pagamenti bil-
quddiem li jsiru lill-benefiċjarji għat-tipi 
ta' interventi li jissemmew fir-Regolament 

In-nefqa għall-miżuri stabbiliti fir-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK] tista' tiġi 
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(UE) Nru …/… [ir-Regolament dwar il-
Pjan Strateġiku tal-PAK].

ffinanzjata mill-Unjoni biss jekk:

(a) tkun saret minn aġenziji tal-pagamenti 
akkreditati;
(b) tkun saret skont ir-rekwiżiti tal-Unjoni 
applikabbli u
(c) tkun saret skont is-sistemi ta' 
governanza applikabbli, fosthom l-obbligi 
tal-Istati Membri rigward il-protezzjoni 
effikaċi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
msemmija fl-Artikolu 57 ta' dan ir-
Regolament u s-sistema tar-rappurtar 
stabbilita għall-finijiet tar-rapport dwar il-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK].

Or. en
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Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

38 Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta 
mal-approvazzjoni annwali

38 Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta 
mal-approvazzjoni annwali

1. 1.

Meta l-Istati Membri ma jibagħtux id-
dokumenti msemmijin fl-Artikolu 8(3) u fl-
Artikolu 11(1) sal-iskadenzi, kif previst fl-
Artikolu 8(3), il-Kummissjoni tista' tadotta 
atti ta' implimentazzjoni li jissospendu l-
ammont totali tal-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3). Il-
Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta tirċievi d-dokumenti 
neqsin mingħand l-Istat Membru 
kkonċernat, dejjem jekk ma tirċevihomx 
iktar minn sitt xhur wara l-iskadenza.

Meta l-Istati Membri ma jibagħtux id-
dokumenti u d-data msemmijin fl-
Artikolu 8 u fl-Artikolu 11(1) qabel l-
iskadenzi, kif previst fl-Artikolu 8, u, fejn 
applikabbli, fl-Artikolu 129(1) tar-
Regolament (UE) Nru …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jissospendu l-
ammont totali tal-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3). Il-
Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta tirċievi d-dokumenti 
neqsin mingħand l-Istat Membru 
kkonċernat, dejjem jekk ma tirċevihomx 
iktar minn sitt xhur wara l-iskadenza.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-pagamenti 
interim imsemmijin fl-Artikolu 30, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa għandhom 
jitqiesu li mhumiex ammissibbli skont il-
paragrafu 6 ta' dak l-Artikolu.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-pagamenti 
interim imsemmijin fl-Artikolu 30, id-
dikjarazzjonijiet tan-nefqa għandhom 
jitqiesu li mhumiex ammissibbli skont il-
paragrafu 6 ta' dak l-Artikolu.

2. Meta, fil-kuntest tal-approvazzjoni 
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annwali tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52, il-Kummissjoni tistabbilixxi li 
jkun hemm differenza ta' aktar minn 
50 % bejn in-nefqa ddikjarata u l-ammont 
li jikkorrispondi mal-output rilevanti 
rrappurtat u l-Istat Membru ma jkunx 
jista' jiġġustifika dan kif dovut, hija tista' 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmija fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmija fl-
Artikolu 30.
Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti għall-interventi li jkun sarilhom 
it-tnaqqis imsemmi fl-Artikolu 52(2) u l-
ammont li jrid jiġi sospiż ma għandux 
jaqbeż il-perċentwal li jikkorrispondi mat-
tnaqqis li jkun sar skont l-Artikolu 52(2). 
Il-Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi lill-Istati Membri jew 
tnaqqashom b'mod permanenti permezz 
tal-att ta' implimentazzjoni msemmi fl-
Artikolu 52.
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti.
3. 3.

L-atti ta' implimentazzjoni previsti f'dan l-
Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 101(2).

L-atti ta' implimentazzjoni previsti f'dan l-
Artikolu għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 101(2).

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
tagħtih iċ-ċans jibgħat il-kummenti tiegħu 
fi żmien perjodu li ma għandux ikun ta' 
inqas minn 30 jum.

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
tagħtih iċ-ċans jibgħat il-kummenti tiegħu 
fi żmien perjodu li ma għandux ikun ta' 
inqas minn 30 jum.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont 
dan il-paragrafu.

L-atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu 
l-pagamenti ta' kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30 għandhom iqisu 
l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont 
dan il-paragrafu.
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Proposta għal regolament
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Monitoraġġ annwali tal-prestazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja 
l-operazzjonijiet imwettqa taħt l-interventi 
msemmija fir-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK] u tivvaluta l-korrispondenza bejn l-
output u n-nefqa mwettqa rrappurtati fir-
rapport dwar il-prestazzjoni minn [sentejn 
wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] u kull sena wara.
2. Meta, fil-kuntest tal-monitoraġġ 
annwali tal-prestazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni tistabbilixxi 
li jkun hemm differenza ta' aktar minn 
35 % bejn in-nefqa ddikjarata u l-ammont 
li jikkorrispondi mal-output rilevanti 
rrappurtat, l-Istat Membru għandu 
jissottometti ġustifikazzjonijiet lill-
Kummissjoni qabel il-laqgħa ta' rieżami 
msemmija fl-Artikolu 122 ta' dak ir-
Regolament.
Meta l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx jista' jipprovdi raġunijiet 
debitament ġustifikati għad-differenza, il-
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Kummissjoni għandha titlob mill-Istat 
Membru kkonċernat valutazzjoni tal-
kwistjonijiet li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
devjazzjonijiet futuri potenzjali mill-istadji 
importanti rilevanti fil-futur u 
diffikultajiet prevedibbli fil-kisba tal-miri 
rilevanti għall-indikaturi tar-riżultati fil-
kuntest tar-rieżami pluriennali tal-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 tar-
Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], u, fejn 
rilevanti, tiddeskrivi l-miżuri li diġà 
ttieħdu u li għandhom jittieħdu.
Fejn neċessarju, il-Kummissjoni tista' 
tagħti twissija bikrija matul il-laqgħa ta' 
rieżami u titlob lill-Istat Membru jfassal u 
jimplimenta azzjonijiet ta' rimedju 
addizzjonali għas-sena finanzjarja ta' 
wara.
3. Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Marzu 
… [sentejn wara d-data tal-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament] u kull sena 
sussegwenti, il-Kummissjoni għandha 
tibgħat lill-Parlament Ewropew rapport 
ta' sommarju dwar il-monitoraġġ annwali 
tal-prestazzjoni mwettaq fis-sena 
kalendarja ta' qabel, inklużi t-twissijiet 
bikrijin mogħtija.

Or. en
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Anne Sander
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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 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

39 Sospensjoni tal-pagamenti b'rabta 
mal-monitoraġġ pluriennali tal-
prestazzjoni

39 Sospensjoni u tnaqqis tal-
pagamenti b'rabta mar-rieżami pluriennali 
tal-prestazzjoni

1. 1.

F'każ ta' dewmien fil-progress lejn il-miri 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku nazzjonali tal-
PAK u mmonitorjati skont l-Artikoli 115 u 
116 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], jew f'każ fejn ma jkunx sar 
biżżejjed progress biex dawn jintlaħqu, il-
Kummissjoni tista' titlob lill-Istat Membru 
kkonċernat jimplimenta l-azzjonijiet 
meħtieġa ta' rimedju skont pjan ta' 
azzjoni li jkun fih indikaturi ċari dwar il-
progress u li jrid jiġi stabbilit 
b'konsultazzjoni magħha.

Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami 
pluriennali tal-prestazzjoni kif imsemmi 
fl-Artikolu 121 tar-Regolament (UE) .../... 
[ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku 
tal-PAK] ibbażat fuq l-informazzjoni 
pprovduta fir-rapporti dwar il-prestazzjoni 
minn [sentejn wara d-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u 
kull sentejn wara.

Fil-każ ta' dewmien fil-progress lejn l-
istadji importanti għall-indikaturi tar-
riżultati, u fejn il-valur irrappurtat ta' 
indikatur tar-riżultati wieħed jew aktar, 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku nazzjonali tal-
PAK u mmonitorjati skont l-Artikoli 115 u 
116 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], jew f'każ fejn ma jkunx sar 
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biżżejjed progress biex dawn jintlaħqu, 
jiżvela distakk ta' aktar minn 25 % għas-
sena ta' rappurtar ikkonċernata, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jippreżenta 
ġustifikazzjoni għal dan id-distakk qabel 
il-laqgħa ta' rieżami msemmija fl-
Artikolu 122 ta' dak ir-Regolament.
Meta l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx jista' jippreżenta ġustifikazzjoni 
għal dan id-distakk, matul il-laqgħa ta' 
rieżami, il-Kummissjoni tista' titlob lill-
Istat Membru kkonċernat ifassal u 
jistabbilixxi pjan ta' azzjoni u jimplimenta 
dan il-pjan ta' azzjoni b'konsultazzjoni 
magħha.

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jippreżenta lill-Kummissjoni, fi żmien tliet 
xhur wara t-talba tal-Kummissjoni, il-
pjan ta' azzjoni msemmi fit-tieni 
subparagrafu, inklużi l-azzjonijiet ta' 
rimedju meħtieġa u l-iskeda ta' żmien 
mistennija għat-twettiq tiegħu. Dak il-
pjan ta' azzjoni għandu jidentifika b'mod 
ċar l-interventi relatati mal-indikaturi tar-
riżultati li għalihom ġie identifikat id-
distakk.
Fi żmien perjodu ta' 30 jum, il-
Kummissjoni għandha jew tinnotifika lill-
Istat Membru kkonċernat bil-miktub li 
taċċetta l-pjan ta' azzjoni jew tibgħat talba 
lill-Istat Membru kkonċernat għal emendi 
fih. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkonforma mal-pjan ta' azzjoni u 
jirrispetta l-iskeda ta' żmien mistennija 
għat-twettiq tiegħu kif aċċettata mill-
Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu iktar 
regoli dwar l-elementi tal-pjanijiet ta' 
azzjoni u l-proċedura biex dawn jiġu 
stabbiliti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 101(3).

Għall-fini li jiġu stabbiliti l-pjanijiet ta' 
azzjoni msemmija f'dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti delegati 
b'mod konformi mal-Artikolu 100, li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxu iktar regoli dwar l-elementi 
ta' dawk il-pjanijiet ta' azzjoni, inkluż 
b'mod partikolari, definizzjoni tal-
indikaturi ta' progress u l-proċedura biex 
dawn jiġu stabbiliti.
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2. 2.

Meta l-Istat Membru jonqos milli jibgħat 
il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
jew milli jimplimentah, jew meta jkun ċar 
li dak il-pjan ta' azzjoni ma jkunx biżżejjed 
biex titranġa s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jissospendu l-pagamenti ta' kull xahar 
imsemmijin fl-Artikolu 19(3) jew il-
pagamenti interim imsemmijin fl-
Artikolu 30.

Meta l-Istat Membru kkonċernat jonqos 
milli jibgħat il-pjan ta' azzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 jew jimplimentah, jew meta 
jkun ċar li l-pjan ta' azzjoni ppreżentat 
mill-Istat Membru ma jkunx biżżejjed biex 
titranġa s-sitwazzjoni, il-Kummissjoni 
tista', wara li tikkonsulta lill-Istat Membru 
kkonċernat u tagħtih l-opportunità li 
jwieġeb fi żmien 30 jum, tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jissospendu l-
pagamenti ta''kull xahar imsemmijin fl-
Artikolu 19(3) jew il-pagamenti interim 
imsemmijin fl-Artikolu 30.

Meta l-Istat Membru kkonċernat iwieġeb 
u jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu u l-
Kummissjoni tqis li dawk l-
osservazzjonijiet mhumiex biżżejjed, il-
Kummissjoni għandha, fejn neċessarju u 
mhux aktar tard minn meta jiġi adottat l-
att ta' implimentazzjoni, tipprovdi 
ġustifikazzjoni dwar għaliex l-
osservazzjonijiet ippreżentati ma kinux 
biżżejjed. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 101(2).

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti marbuta mal-interventi li kellu 
jkopri dak il-pjan ta' azzjoni, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità. Il-
Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta, abbażi tar-rieżami 
tal-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], ikun sar 
progress sodisfaċenti lejn l-ilħiq tal-miri. 
Jekk is-sitwazzjoni ma titranġax sa meta 
jingħalaq il-Pjan Strateġiku nazzjonali 
tal-PAK, il-Kummissjoni tista' tadotta att 
ta' implimentazzjoni li jnaqqas b'mod 
definittiv l-ammont sospiż għall-Istat 
Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tqis il-perjodu 
ta' żmien indikat għat-twettiq tal-pjan ta' 
azzjoni qabel ma tinbeda kwalunkwe 
proċedura ta' sospensjoni skont dan l-
Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tqis 
ukoll każijiet ta' force majeure u kriżi 
serja, li setgħu jipprevjenu lill-Istat 
Membru milli jimplimenta kif xieraq il-
pjan ta' azzjoni tiegħu inkluż il-kisba tal-
istadji importanti kkonċernati.

Is-sospensjoni għandha ssir fuq in-nefqa 
rilevanti marbuta mal-interventi li kellu 
jkopri dak il-pjan ta' azzjoni, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità. Il-
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Kummissjoni għandha tirrimborża l-
ammonti sospiżi meta, abbażi tar-rieżami 
tal-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 121 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK], ikun sar 
progress sodisfaċenti lejn l-ilħiq tal-miri.

Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "progress 
sodisfaċenti" tfisser li l-Istat Membru 
kkonċernat implimenta l-pjan ta' azzjoni, 
u l-istadji importanti milħuqa u l-valur 
irrappurtat tal-indikaturi tar-riżultati 
kkonċernati jikkostitwixxu distakk ta' 
inqas minn 25 % għas-sena ta' rappurtar 
ikkonċernata.
L-Istat Membru kkonċernat jista' 
jinnotifika lill-Kummissjoni b'mod 
volontarju bit-tmexxija 'l quddiem tal-
pjan ta' azzjoni matul is-sena baġitarja 
sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tivvaluta 
l-progress li jkun sar fl-ilħuq tal-istadji 
importanti. Jekk Stat Membru jkun jista' 
juri li d-distakk, li wassal għas-
sospensjoni, ikun tnaqqas għal inqas 
minn 25 % matul is-sena baġitarja, l-
ammonti sospiżi għandhom jiġu 
rimborżati.
Jekk is-sitwazzjoni ma titranġax sa tmiem 
is-6 xahar wara s-sospensjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta att ta' 
implimentazzjoni li jnaqqas b'mod 
definittiv l-ammont sospiż għall-Istat 
Membru kkonċernat. L-ammonti mnaqqsa 
b'mod definittiv għandhom jiġu allokati 
mill-ġdid għall-Istati Membri biex tiġi 
ppremjata l-prestazzjoni sodisfaċenti kif 
imsemmi fl-Artikolu 39a.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti u t-tul ta' żmien tat-tali 
sospensjoni u l-kundizzjoni għar-rimborż 
jew għat-tnaqqis ta' dawk l-ammonti f'dak 
li għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ 
pluriennali tal-prestazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar ir-rata ta' sospensjoni tal-
pagamenti u t-tul ta' żmien tat-tali 
sospensjoni u l-kundizzjoni għar-rimborż 
jew għat-tnaqqis ta' dawk l-ammonti f'dak 
li għandu x'jaqsam mar-rieżami pluriennali 
tal-prestazzjoni.

3. 3.
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L-atti ta' implimentazzjoni previsti fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 101(2).

L-atti ta' implimentazzjoni previsti fil-
paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 101(2).

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
titolbu jwieġeb għal dan fi żmien perjodu li 
ma għandux ikun ta' inqas minn 30 jum.

Qabel ma tadotta dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li 
hija jkun beħsiebha tagħmel dan u għandha 
titolbu jwieġeb għal dan fi żmien perjodu li 
ma għandux ikun ta' inqas minn 30 jum.

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 39b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39b
Distribuzzjoni mill-ġdid tal-finanzi li 

jirriżultaw minn tnaqqis tal-pagamenti 
b'rabta mar-rieżami pluriennali tal-

prestazzjoni
1. Il-fondi li jirriżultaw minn tnaqqis 
skont l-Artikolu 39(3) għandhom 
jitpoġġew f'riżerva tal-prestazzjoni u 
jintużaw biex jippremjaw lill-Istati 
Membri meta prestazzjoni tkun 
sodisfaċenti fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (UE) …/…[ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK] u 
speċifikati aktar fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK tagħhom.
2. Dawn il-fondi jistgħu jiġu attribwiti lill-
Istati Membri fi tmiem il-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK sabiex tiġi ppremjata l-
prestazzjoni sodisfaċenti sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat ikun issodisfa l-
kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu.
3. Abbażi tal-aħħar rieżami pluriennali 
tal-prestazzjoni, il-fondi għandhom jiġu 
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attribwiti biss lill-Istati Membri li jkunu 
kisbu mill-inqas 90 % tal-valur fil-mira 
tagħhom fir-rigward tal-indikaturi tar-
riżultati applikati għall-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK u kif 
stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom.
Fi żmien xahrejn mill-wasla tal-aħħar 
rapport dwar il-prestazzjoni msemmi fl-
Artikolu 121(2) tar-Regolament (UE) 
…/… [ir-Regolament dwar il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK], il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta' implimentazzjoni 
mingħajr ma tapplika l-proċedura ta' 
Kumitat imsemmija fl-Artikolu 101 biex 
tiddeċiedi għal kull Stat Membru jekk il-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK rispettivi 
jkunux kisbu l-valuri fil-mira msemmija 
fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.
4. Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-
paragrafu 3 jintlaħqu, għandu jiġi 
kkalkulat u mogħti ammont mill-
Kummissjoni lill-Istat(i) Membru/Membri 
kkonċernat(i) u jitqies li jkun allokat 
definittivament għas-sena finanzjarja ta' 
wara t-tmiem tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK abbażi tad-deċiżjoni msemmija fl-
istess paragrafu. Meta jiġu attribwiti l-
fondi, il-Kummissjoni tista' tqis il-każijiet 
ta' force majeure u l-kriżijiet 
soċjoekonomiċi serji li jimpedixxu l-kisba 
tal-istadji importanti rilevanti.

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 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

51 Approvazzjoni finanzjarja annwali 51 Approvazzjoni finanzjarja annwali

1. 1.

Qabel il-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara s-
sena baġitarja kkonċernata u abbażi tal-
informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a) u (c), il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jkun fihom id-deċiżjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati b'rabta man-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

Qabel il-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara s-
sena baġitarja kkonċernata u abbażi tal-
informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 8(3)(a), (b) u (c), il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jkun fihom id-deċiżjoni tagħha dwar l-
approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-
pagamenti akkreditati b'rabta man-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
ikopru l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-
veraċità tal-kontijiet annwali mressqin u 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-kontenut tal-atti ta' implimentazzjoni 
adottati sussegwentement skont l-
Artikoli 52 u 53.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
ikopru l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-
veraċità tal-kontijiet annwali mressqin u 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għall-kontenut tal-atti ta' implimentazzjoni 
adottati sussegwentement skont l-Artikolu 
53.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2).

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 101(2).

2. 2.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet prevista 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 
dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet prevista 
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fil-paragrafu 1 f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-
adozzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni 
msemmijin fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 u mal-implimentazzjoni 
tagħhom, fosthom l-iskambju tal-
informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri u l-iskadenzi li jridu jitħarsu.

fil-paragrafu 1 f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-
adozzjoni tal-atti ta' implimentazzjoni 
msemmijin fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 u mal-implimentazzjoni 
tagħhom, fosthom l-iskambju tal-
informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri u l-iskadenzi li jridu jitħarsu.

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 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

53 Proċedura tal-konformità 53 Proċedura tal-konformità

1. 1.

Meta l-Kummissjoni ssib li n-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6 
ma tkunx saret skont il-liġi tal-Unjoni, 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-ammonti li jridu jiġu esklużi 
mill-finanzjament tal-Unjoni.

Meta l-Kummissjoni ssib li n-nefqa 
msemmija fl-Artikolu 5(2) u fl-Artikolu 6 
ma tkunx saret skont il-liġi tal-Unjoni, 
għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-ammonti li jridu jiġu esklużi 
mill-finanzjament tal-Unjoni.

Madankollu, għat-tipi ta' interventi li 
jissemmew fir-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK], l-esklużjonijiet mill-finanzjament 
tal-Unjoni kif imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu għandhom japplikaw biss 
f'każ li jkun hemm nuqqasijiet serji fil-
funzjonament tas-sistemi ta' governanza 
tal-Istati Membri.
L-ewwel subparagrafu ma għandux 
japplika għall-każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità mal-kundizzjonijiet tal-
eliġibbiltà għall-benefiċjarji individwali 
stabbiliti fil-Pjanijiet Strateġiċi nazzjonali 
tal-PAK u fir-regoli nazzjonali.
L-atti ta' implimentazzjoni msemmijin fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 

L-atti ta' implimentazzjoni msemmijin fl-
ewwel subparagrafu għandhom jiġu 
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adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 101(2).

adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 101(2).

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-ammonti li jridu jiġu esklużi abbażi tal-
gravità tan-nuqqasijiet li jkunu nstabu.

2. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
ammonti li jridu jiġu esklużi abbażi tal-
gravità tan-nuqqas ta' konformità 
reġistrat. Hija għandha tqis kif xieraq in-
natura tal-ksur u tal-ħsara finanzjarja li 
l-Unjoni ġġarrab. Għandha tibbaża l-
esklużjoni fuq l-ammonti identifikati 
bħala li jkunu ntefqu bla bżonn. Fejn ma 
jkunx raġonevolment possibbli li jiġi 
kkalkulat l-ammont eżatt, il-
korrezzjonijiet b'rata fissa għandhom 
jintużaw b'mod proporzjonat.

3. 3.

Qabel ma jiġi adottat l-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, 
is-sejbiet tal-Kummissjoni u t-tweġibiet 
tal-Istat Membru kkonċernat għandhom 
jintbagħtu lil xulxin bil-miktub, u wara dan 
iż-żewġ partijiet għandhom jippruvaw 
jilħqu ftehim dwar l-azzjoni li trid tittieħed 
b'rabta ma' dan. Wara dan, l-Istat Membru 
għandu jingħata ċ-ċans juri li, fir-realtà, in-
nuqqas ta' konformità mhuwiex gravi 
daqskemm jidher li hu mill-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Qabel ma jiġi adottat l-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, 
is-sejbiet tal-Kummissjoni u t-tweġibiet 
tal-Istat Membru kkonċernat għandhom 
jintbagħtu lil xulxin bil-miktub, u wara dan 
iż-żewġ partijiet għandhom jippruvaw 
jilħqu ftehim dwar l-azzjoni li trid tittieħed 
b'rabta ma' dan. Wara dan, l-Istat Membru 
għandu jingħata ċ-ċans juri li, fir-realtà, in-
nuqqas ta' konformità mhuwiex gravi 
daqskemm jidher li hu mill-valutazzjoni 
tal-Kummissjoni.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista' jitlob il-ftuħ ta' proċedura bil-għan li 
tiġi rrikonċiljata, fi żmien perijodu ta' erba' 
xhur, il-pożizzjoni ta' kull parti. Għandu 
jintbagħat rapport dwar l-eżitu tal-
proċedura lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tqis ir-
rakkomandazzjonijiet tar-rapport qabel ma 
tiddeċiedi li tirrifjuta l-finanzjament u, jekk 
tiddeċiedi li ma ssegwix dawk ir-
rakkomandazzjonijiet, għandha tiġġustifika 
dan.

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 
jista' jitlob il-ftuħ ta' proċedura bil-għan li 
tiġi rrikonċiljata, fi żmien perijodu ta' erba' 
xhur, il-pożizzjoni ta' kull parti. Għandu 
jintbagħat rapport dwar l-eżitu tal-
proċedura lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tqis ir-
rakkomandazzjonijiet tar-rapport qabel ma 
tiddeċiedi li tirrifjuta l-finanzjament u, jekk 
tiddeċiedi li ma ssegwix dawk ir-
rakkomandazzjonijiet, għandha tiġġustifika 
dan.

4. Il-finanzjament ma għandux jiġi 
rrifjutat għan-nefqa li ġejja:

4. Il-finanzjament ma għandux jiġi 
rrifjutat għan-nefqa li ġejja:

(a) in-nefqa kif indikat fl-Artikolu 5(2) 
li tkun saret iktar minn 24 xahar qabel ma 
l-Kummissjoni tgħarraf lill-Istat Membru 
bil-miktub bis-sejbiet tagħha;

(a) in-nefqa kif indikat fl-Artikolu 5(2) 
li tkun saret iktar minn 24 xahar qabel ma 
l-Kummissjoni tgħarraf lill-Istat Membru 
bil-miktub bis-sejbiet tagħha;

(b) in-nefqa għall-interventi pluriennali (b) in-nefqa għall-interventi pluriennali 
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li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 5(2) jew fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-interventi għall-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 6, li għaliha l-aħħar 
obbligu tal-benefiċjarju jkun seħħ iktar 
minn 24 xahar qabel ma l-Kummissjoni 
tgħarraf lill-Istat Membru bil-miktub bis-
sejbiet tagħha;

li jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 5(2) jew fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-interventi għall-iżvilupp rurali kif 
imsemmi fl-Artikolu 6, li għaliha l-aħħar 
obbligu tal-benefiċjarju jkun seħħ iktar 
minn 24 xahar qabel ma l-Kummissjoni 
tgħarraf lill-Istat Membru bil-miktub bis-
sejbiet tagħha;

(c) in-nefqa għall-interventi għall-
iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 6, 
minbarra dawk li jissemmew fil-punt (b) ta' 
dan il-paragrafu, li għalihom l-aġenzija tal-
pagamenti tkun għamlet il-pagament jew l-
aħħar pagament, skont il-każ, iktar minn 
24 xahar qabel ma l-Kummissjoni tgħarraf 
lill-Istat Membru bil-miktub bis-sejbiet 
tagħha.

(c) in-nefqa għall-interventi għall-
iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 6, 
minbarra dawk li jissemmew fil-punt (b) ta' 
dan il-paragrafu, li għalihom l-aġenzija tal-
pagamenti tkun għamlet il-pagament jew l-
aħħar pagament, skont il-każ, iktar minn 
24 xahar qabel ma l-Kummissjoni tgħarraf 
lill-Istat Membru bil-miktub bis-sejbiet 
tagħha.

5. Il-paragrafu 4 ma għandux japplika 
fil-każijiet ta':

5. Il-paragrafu 4 ma għandux japplika 
fil-każijiet ta':

(a) fil-każ ta' għajnuniet li Stat 
Membru jkun ta u li dwarhom il-
Kummissjoni tkun nediet il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 108(2) tat-Trattat jew 
fil-każ ta' ksur li l-Kummissjoni tkun avżat 
lill-Istat Membru kkonċernat dwaru 
permezz ta' opinjoni motivata skont l-
Artikolu 258 tat-Trattat;

(a) fil-każ ta' għajnuniet li Stat 
Membru jkun ta u li dwarhom il-
Kummissjoni tkun nediet il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 108(2) tat-Trattat jew 
fil-każ ta' ksur li l-Kummissjoni tkun avżat 
lill-Istat Membru kkonċernat dwaru 
permezz ta' opinjoni motivata skont l-
Artikolu 258 tat-Trattat;

(b) fil-każ ta' ksur min-naħa tal-Istati 
Membri tal-obbligi tagħhom skont il-
Kapitolu III tat-Titolu IV ta' dan ir-
Regolament, dejjem jekk il-Kummissjoni 
tavża lill-Istat Membru kkonċernat bil-
miktub bis-sejbiet tagħha fi żmien 12-il 
xahar minn meta tirċievi r-rapport tal-Istat 
Membru dwar ir-riżultati tal-verifiki tiegħu 
fuq in-nefqa kkonċernata.

(b) fil-każ ta' ksur min-naħa tal-Istati 
Membri tal-obbligi tagħhom skont il-
Kapitolu III tat-Titolu IV ta' dan ir-
Regolament, dejjem jekk il-Kummissjoni 
tavża lill-Istat Membru kkonċernat bil-
miktub bis-sejbiet tagħha fi żmien 12-il 
xahar minn meta tirċievi r-rapport tal-Istat 
Membru dwar ir-riżultati tal-verifiki tiegħu 
fuq in-nefqa kkonċernata.

6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar il-kriterji u l-metodoloġija 
biex jiġu applikati l-korrezzjonijiet 
finanzjarji.

6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar il-kriterji u l-metodoloġija 
biex jiġu applikati l-korrezzjonijiet 
finanzjarji inklużi l-korrezzjonijiet b'rata 
fissa msemmija fil-paragrafu 2.

7. 7.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu r-regoli 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 100, li 
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dwar il-miżuri li jridu jittieħdu b'rabta mal-
adozzjoni tal-att ta' implimentazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1 u mal-
implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, l-iskadenzi 
li jridu jitħarsu u l-proċedura ta' 
konċiljazzjoni prevista fil-paragrafu 3, 
fosthom it-twaqqif tal-korp ta' 
konċiljazzjoni u l-kompiti, il-
kompożizzjoni u l-arranġamenti ta' ħidma 
tiegħu.

jissupplimentaw dan ir-Regolament billi 
jistabbilixxu r-regoli dwar il-miżuri li jridu 
jittieħdu b'rabta mal-adozzjoni tal-att ta' 
implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 
u mal-implimentazzjoni tiegħu, fosthom l-
iskambju tal-informazzjoni bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, l-iskadenzi 
li jridu jitħarsu u l-proċedura ta' 
konċiljazzjoni prevista fil-paragrafu 3, 
fosthom it-twaqqif tal-korp ta' 
konċiljazzjoni u l-kompiti, il-
kompożizzjoni u l-arranġamenti ta' ħidma 
tiegħu.

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

Or. en


