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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 l-benefiċjarji li 
ġejjin jkunu konformi mal-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-
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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.

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.

1a. Madankollu, il-paragrafu 1 ma 
għandux japplika għall-benefiċjarji li 
jipparteċipaw fl-iskema simplifikata għall-
bdiewa żgħar imsemmija fl-Artikolu 25 
tar-Regolament (UE).../... [Ir-Regolament 
dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK] jew 
benefiċjarji b'erja agrikola ta' 5 ettari jew 
inqas li jirċievu pagamenti oħra 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw kontrolli simplifikati għall-
benefiċjarji b'erja agrikola ta' bejn 5 ha u 
10 ha

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

(b) "att" tfisser kull Direttiva u kull 
Regolament individwali msemmi fl-
Artikolu 11 tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
PAK].
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(ba) "l-okkorrenza mill-ġdid ta' nuqqas 
ta' konformità" tfisser in-nuqqas ta' 
konformità mal-istess rekwiżit jew 
standard iddeterminat aktar minn darba, 
dment li l-benefiċjarju jkun ġie infurmat 
dwar nuqqas ta' konformità preċedenti, u, 
skont ma 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; u
(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 
fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 tat-Titolu III 
tar-Regolament (UE) …/… [ir-
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-
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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 għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 100 
li jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli dwar kontrolli simplifikati 
msemmija fil-paragrafu 1a.
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:
(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 fi 
skemi volontarji għall-klima, l-ambjent u 
l-benessri tal-annimali skont l-Artikolu 28 
tar-Regolament (UE).../... [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK] bi 
prattiki agrikoli ekwivalenti għal 
standards għal kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba tal-art (GAECs) kif 
imsemmi fil-paragrafu 3a tal-Artikolu 12 
tar-Regolament (UE).../... [ir-Regolament 
dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK];
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
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Artikolu 101(3).

Or. en


