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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Fir-rigward tal-aspett tal-Kontroll tal-Baġit relatat mal-pagamenti diretti lill-bdiewa skont 

skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-PAK, il-prijorità tar-Rapporteur tal-Kumitat CONT hija t-

trasparenza, is-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv, filwaqt li jinżammu l-

għanijiet politiċi tas-sigurtà alimentari, is-sostenibbiltà ambjentali u l-koeżjoni territorjali. 

Il-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni ġiet spjegata fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 ta’ Mejju 2010 

dwar is-simplifikazzjoni tal-PAK (2009/2155(INI)), li tinkludi t-talbiet u s-suġġerimenti li 

ġejjin imressqa lill-Kummissjoni:  

- meta tintroduċi regolament ġdid fl-istess waqt tagħmel ħilitha biex tneħħi l-piżijiet bla 

bżonn, 

- hija neċessarja simplifikazzjoni ulterjuri tal-PAK sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-

implimentazzjoni tagħha għall-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-benefiċjarji,  

- il-miżuri tal-PAK għandhom ikunu proporzjonati għall-objettiv u li t-triq leġiżlattiva 

għandha tintgħażel biss meta din tkun ġenwinament ġustifikabbli,  

- l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla, fil-pjanijiet ta’ żvilupp rurali, li jintroduċu skemi 

tal-ħbula tar-raba’ b’rata fissa, b’mod partikulari għal azjendi agrikoli żgħar,  

- sabiex jiġu ssimplifikati r-regoli għall-iskema ta’ pagament uniku, l-għoti tal-istess 

informazzjoni ddettaljata fuq bażi annwali għandu jitneħħa,  

- is-sistema futura għandha tqis il-prinċipji tas-simplifikazzjoni u li s-simplifikazzjoni, it-

trasparenza, u t-trattament ġust huma l-prijoritajiet fundamentali għar-riforma tal-PAK. 

It-tħassib tar-Rapporteur tal-Kumitat CONT huwa li l-proposta attwali, jekk tiġi eżaminata fil-

kuntest tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (SEC(2011)1153 finali), 

tinkludi diversi dispożizzjonijiet li jistgħu jikkompromettu l-għan li jitnaqqas il-piż 

amministrattiv, b’mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjoni dwar it-titjib ekoloġiku, il-

bdiewa attivi, l-iskemi obbligatorji tal-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ż-żgħar, eċċ. 

Biex tiġġustifika l-pożizzjoni tagħha u l-emendi proposti, ir-Rapporteur tixtieq tiġbed l-

attenzjoni għal diversi elementi importanti li jinsabu fl-Anness 8 għall-valutazzjoni tal-impatt 

tal-Kummissjoni, “Simplifikazzjoni tal-PAK”. 

B’mod partikolari, il-punt 2.4.2. “Ir-riżultati tal-konsultazzjoni bejn il-partijiet interessati 

għall-valutazzjoni tal-impatt”, isemmu li “Ħafna sabu li huwa importanti li jitnaqqas il-piż 

amministrattiv. Ħafna argumentaw li t-titjib ekoloġiku b’mod partikolari jżid il-piż 

amministrattiv [..]” 

Barra minn hekk, il-punt 2.4.3.” Ir-riżultati tal-grupp konsultattiv ta’ simplifikazzjoni ad hoc” 

jinkludu dawn li ġejjin: “Kien hemm messaġġ ċar mill-parteċipanti li ħadu sehem fil-

Konferenza li wħud mill-elementi l-ġodda li qed jiġu diskussi (b’mod partikolari, definizzjoni 

ta’ bidwi attiv, skema ta’ appoġġ speċjali għal bdiewa żgħar u t-titjib ekoloġiku) ma 

jirrappreżentawx simplifikazzjoni bħala tali, iżda pjuttost iwasslu għal żieda fil-piżijiet 

amministrattivi u ta’ kontroll kif ukoll fir-riskju ta’ żbalji fit-tranżazzjonijiet”. F’dan il-kuntest 

il-partijiet interessati ssuġġerew li “l-elementi ġodda għandhom ikunu kemm jista’ jkun 

sempliċi mingħajr ħafna kundizzjonijiet ikkumplikati u li l-awtoritajiet tal-Istati Membri 

għandhom ikunu jistgħu jimmaniġġjawhom u jikkontrollawhom b’mod kemm jista’ jkun 

awtomatiku u bl-għodod diġà eżistenti [..]” u “[..] l-elementi l-ġodda previsti se jkun jistgħu 
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jiġu mmaniġġjati u kkontrollati biss jekk l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà meħtieġa 

biex jadattaw ruħhom għas-sitwazzjonijiet nazzjonali u reġjonali ferm differenti [..]”. 

Ir-Rapporteur tal-Kumitat CONT hija mħassba wkoll dwar l-osservazzjoni fil-punt 4.2.3. “Ir-

riżultati tal-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż amministrattivi tal-bidliet fl-obbligi legali għall-

pagamenti diretti ta’ wara l-2013”, b’mod partikolari, fejn tiddikjara li r-riżultati [..] juru li 

l-ispiża amministrattiva ġenerali tas-sistema ta’ pagamenti diretti tkun tirrappreżenta bejn 

wieħed u ieħor żieda ta’ 15 % fl-ispiża amministrattiva”. 

Fl-aħħar nett, il-punt 4.3. “Il-valutazzjoni għal kull xenarju wiesa’ ta’ politika” tgħid li “Iż-

żieda mistennija fil-piż amministrattiv għal xi kunċetti ewlenin ġodda li jippermettu li l-

pagamenti tal-ewwel pilastru (it-titjib ekoloġiku u l-bdiewa attivi) jiġu mmirati b’mod aħjar, 

x’aktarx li jiġu parzjalment ibbilanċjati mis-simplifikazzjoni miksuba bl-iskema tal-bdiewa ż-

żgħar u d-distribuzzjoni l-ġdida ta’ pagamenti diretti permezz ta’ rata fissa għal kull ettaru 

fil-livell nazzjonali jew reġjonali.” Madankollu, ir-Rapporteur hija tal-fehma li l-Kummissjoni 

tipprova tikkumpensa l-elementi kkumplikati bħat-titjib ekoloġiku u l-bdiewa attivi fil-forom 

proposti tagħhom permezz ta’ simplifikazzjoni żejda fir-rigward tal-iskema tal-bdiewa ż-

żgħar, li hija proposta bħala obbligatorja għall-Istati Membri u eżentata mid-dispożizzjonijiet 

dwar il-kundizzjonalità. Għaldaqstant, ir-Rapporteur tfittex li toħloq bilanċ differenti permezz 

ta’ skema volontarja għall-bdiewa ż-żgħar u dispożizzjonijiet anqas impenjattivi fir-rigward 

tat-titjib ekoloġiku u l-bdiewa attivi. 

Biex tissostanzja l-punt tagħha, ir-Rapporteur tirreferi għas-Subanness tal-Anness 8, “ir-

riżultati tal-konferenza ta’ simplifikazzjoni”, fejn fuq is-suġġetti tal-bdiewa attivi u l-

eliġibbiltà tal-art, l-eżitu tal-konferenza kien li “[..] jidher ċar li l-ebda wieħed mill-kriterji 

ssuġġeriti bħala approċċ possibbli għad-definizzjoni ta’ bidwi attiv ma jservi bħala indikatur 

komuni fil-livell tal-UE minħabba n-natura unika tal-istrutturi u s-sitwazzjonijiet li jeżistu fuq 

il-livell nazzjonali.”  

 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, 

bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) Wieħed mill-objettivi u r-rekwiżiti 

ewlenin tar-riforma tal-PAK huwa li 

jitnaqqas il-piż amministrattiv. Dan l-

għan għandu jitqies sew meta jitfasslu d-



 

AD\912963MT.doc 5/16 PE480.659v02-00 

 MT 

dispożizzjonijiet rilevanti għall-iskema ta’ 

appoġġ dirett. In-numru ta’ skemi ta’ 

appoġġ ma għandux jaqbeż il-limitu 

meħtieġ, filwaqt li l-bdiewa u l-Istati 

Membri għandhom ikunu f’pożizzjoni li 

jkunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti u l-

obbligi rispettivi mingħajr burokrazija 

żejda. Il-piż amministrattiv futur tal-Istati 

Membri u tal-benefiċjarji għandu 

jitnaqqas minn livelli ta’ tolleranza 

orjentati lejn il-prattika, limiti de minimis 

u bilanċ xieraq bejn il-fiduċja u l-kontroll. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Għandu jkun iċċarat li r-Regolament 

(UE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill ta’ … dwar il-finanzjament, il-

ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 

agrikola komuni [ir-Regolament PAK 

orizzontali: HZR – horizontal CAP 

Regulation] u d-dispożizzjonijiet adottati 

skont dan għandhom ikunu applikati 

b’rabta mal-miżuri stabbiliti f’dan ir-

Regolament. F’ġieħ il-konsistenza ma’ 

strumenti legali oħra relatati mal-PAK, xi 

regoli li jissemmew bħalissa fir-

Regolament (KE) Nru 73/2009, huma issa 

stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru […][HZR], partikolarment regoli li 

jiggarantixxu l-konformità mal-obbligi 

stabbiliti b’dispożizzjonijiet dwar il-

pagamenti diretti, inklużi l-kontrolli u l-

applikazzjoni ta’ miżuri amministrattivi u 

ta’ penalitajiet amministrattivi f’każ ta’ 

nuqqas ta’ konformità, regoli relatati mal-

kundizzjonalità bħar-rekwiżiti statutorji tal-

ġestjoni, il-kundizzjoni agrikola u 

ambjentali tajba, il-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni ta’ miżuri u regoli rilevanti 

relatati mal-irkupru ta’ pagamenti mhux 

dovuti. 

(3) Għandu jkun iċċarat li r-Regolament 

(UE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill ta’ … dwar il-finanzjament, il-

ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 

agrikola komuni [ir-Regolament PAK 

orizzontali: HZR – horizontal CAP 

Regulation] u d-dispożizzjonijiet adottati 

skont dan għandhom ikunu applikati 

b’rabta mal-miżuri stabbiliti f’dan ir-

Regolament. F’ġieħ il-konsistenza ma’ 

strumenti legali oħra relatati mal-PAK, xi 

regoli li jissemmew bħalissa fir-

Regolament (KE) Nru 73/2009, huma issa 

stabbiliti fir-Regolament (UE) 

Nru […][HZR], partikolarment regoli li 

jiggarantixxu l-konformità mal-obbligi 

stabbiliti b’dispożizzjonijiet dwar il-

pagamenti diretti, inklużi l-kontrolli u l-

applikazzjoni ta’ miżuri amministrattivi u 

ta’ penalitajiet amministrattivi f’każ ta’ 

nuqqas ta’ konformità, regoli relatati mal-

kundizzjonalità bħar-rekwiżiti statutorji tal-

ġestjoni, il-kundizzjoni agrikola u 

ambjentali tajba, il-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni ta’ miżuri u regoli rilevanti 

relatati mal-irkupru ta’ pagamenti mhux 

dovuti. Il-kompiti tal-korp ta’ 

ċertifikazzjoni u l-obbligu li tingħata 
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opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonjiet sottostanti ta’ ġestjoni 

finanzjarja tajba, ma għandhomx iwasslu 

għal żieda ulterjuri fil-piż amministrattiv 

tal-Istati Membri. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali 

ta’ dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 

jew emendati, is-setgħa biex l-atti delegati 

jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Huwa ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti. Waqt it-tħejjija 

u t-tfassil ta’ atti delegati, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 

fil-ħin u adegwata ta' dokumenti rilevanti 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

(4) Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali 

ta’ dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati 

jew emendati, is-setgħa biex l-atti delegati 

jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Hija biss s-setgħa li jiġu adottati atti 

mhux leġiżlattivi ta’ applikazzjoni 

ġenerali sabiex jiġu ssumplimentati jew 

emendati ċerti elementi mhux essenzjali 

tal-att leġiżlattiv li hija delegata. L-

objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ 

applikazzjoni u t-tul tad-delega ta’ setgħa 

għandhom jiġu ddefiniti espressament fl-

att leġiżlattiv u l-elementi essenzjali ta’ 

qasam għandhom jiġu riżervati għall-att 

leġiżlattiv u għaldaqstant ma għandhomx 

ikunu suġġetti ta’ delega ta’ setgħa. 

Għalhekk, kull aspett legali importanti 

għandu jiġi ddefinit fl-att bażiku. Il-

Kummissjoni tiżgura li l-piż 

amministrattiv marbut mal-atti delegati 

ma jaqbiżx il-limitu strettament meħtieġ. 

Barra minn hekk, għandha tiġi ggarantita 

ċ-ċertezza legali. Huwa ta’ importanza 

partikolari li l-Kummissjoni tnaqqas l-

ispejjeż amministrattivi u twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 

preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-

esperti. Waqt it-tħejjija u t-tfassil ta’ atti 

delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 

trażmissjoni simultanja, fil-ħin u adegwata 

ta' dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 

skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 

wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 

jiġi adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

għall-fini tal-emendar tal-lista ta’ skemi ta’ 

appoġġ koperta b'dan ir-Regolament. 

(8) Biex titqies leġiżlazzjoni ġdida dwar 

skemi ta’ appoġġ li jistgħu jkunu adottati 

wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-

Regolament, is-setgħa biex l-atti delegati 

jiġu adottati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

għall-fini tal-emendar tal-lista ta’ skemi ta’ 

appoġġ stipulata fl-Anness I ta’ dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-

diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa uriet 

li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ ingħata lill-

benefiċjari li l-fini tan-negozju tagħhom 

ma kinitx immirata lejn l-attività agrikola, 

jew kienet immirata b’mod marġinali biss, 

bħall-ajruporti, il-kumpaniji ferrovjarji, il-

kumpaniji ta’ proprjetà immobbli u l-

kumpaniji ta’ ġestjoni tal-grawnds tal-

isports. Biex jiżguraw l-immirar aħjar tal-

appoġġ, l-Istati Membri għandhom jevitaw 

li jagħtu pagamenti diretti lil persuni fiżiċi 

u ġuridiċi bħal dawn. Il-bdiewa part-time 

żgħar jikkontribwixxu direttament għall-

vitalità taż-żoni rurali, u għalhekk ma 

għandhomx jiċċaħdu milli jingħataw 

pagamenti diretti. 

(13) L-esperjenza mill-applikazzjoni tad-

diversi skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa 

wriet li, f'għadd ta' każijiet, l-appoġġ 

ingħata lill-benefiċjari li l-fini tan-negozju 

tagħhom ma kinitx immirata lejn l-attività 

agrikola, jew kienet immirata b’mod 

marġinali biss, bħall-ajruporti, il-kumpaniji 

ferrovjarji, il-kumpaniji ta’ proprjetà 

immobbli u l-kumpaniji ta’ ġestjoni tal-

grawnds tal-isports. Biex jiżguraw l-

immirar aħjar tal-appoġġ, l-Istati Membri 

għandhom jevitaw li jagħtu pagamenti 

diretti lil persuni fiżiċi u ġuridiċi bħal 

dawn. Madankollu, dawn ir-regoli 

għandhom iżommu l-kosteffettività u 

jevitaw piż amministrattiv żejjed għall-

Istati Membri u l-benefiċjarji. Il-bdiewa 

part-time żgħar jikkontribwixxu 

direttament għall-vitalità taż-żoni rurali, u 

għalhekk ma għandhomx jiċċaħħdu milli 

jingħataw pagamenti diretti. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-

ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 

ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 

“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 

pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 

għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 

għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-

Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 

Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 

massimi nazzjonali tagħhom għal 

pagamenti diretti biex jagħtu pagament 

annwali flimkien mal-pagament bażiku, 

għal prattiki obbligatorji li għandhom 

ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 

bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 

il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-

prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 

azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 

kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 

mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 

mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-

uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 

permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku. In-

natura obbligatorja ta’ dawn il-prattiki 

għandha tinteressa wkoll lill-bdiewa li l-

impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 

parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 

koperti bid-Direttiva tal-

Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 

dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 

u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-

Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta’ Novembru 2009 dwar il-

konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 

sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 

mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-

bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-

kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-

28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 

organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 

(26) Wieħed mill-objettivi tal-PAK il-

ġdida huwa t-titjib ta’ prestazzjoni 

ambjentali permezz ta’ komponent ta’ 

“titjib ekoloġiku” obbligatorju ta’ 

pagamenti diretti li għandu jkun ta’ appoġġ 

għal prattiki agrikoli li jkunu ta’ benefiċċju 

għall-klima u l-ambjent applikabbli mal-

Unjoni kollha. Għal dak il-għan, l-Istati 

Membri għandhom jużaw parti mil-limiti 

massimi nazzjonali tagħhom għal 

pagamenti diretti biex jagħtu pagament 

annwali flimkien mal-pagament bażiku, 

għal prattiki obbligatorji li għandhom 

ikunu segwiti mill-bdiewa li jindirizzaw, 

bħala prijorità, miri ta’ politika kemm dwar 

il-klima kif ukoll l-ambjent. Dawk il-

prattiki għandhom jieħdu l-għamla ta’ 

azzjonijiet sempliċi, ġeneralizzati, mhux 

kuntrattwali u annwali li jmorru lil hinn 

mill-kundizzjonalità u għandhom rabta 

mal-agrikoltura bħad-diversifikazzjoni tal-

uċuħ tar-raba’, il-manutenzjoni ta’ bwar 

permanenti u żoni ta’ fokus ekoloġiku, 

filwaqt li jqisu b’mod xieraq l-

ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali. 

Għal raġunijiet ta’ trasparenza u 

effiċjenza, għandhom jiġu evitati l-ostakli 

prattiċi għall-bdiewa u l-kumplessità 

amministrattiva għall-awtoritajiet; sabiex 

kemm jista’ jkun il-proċeduri 

amministrattivi assoċjati ma’ dawn il-

miżuri jiġu ssimplifikati, il-kontrolli 

agrikoli kollha għandhom jiġu applikati 

simultanjament. Dawk il-prattiki 

għandhom jinteressaw ukoll lill-bdiewa li 

l-impriżi tagħhom ikunu għalkollox jew 

parzjalment f’żoni ta’ “Natura 2000” 

koperti bid-Direttiva tal-

Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 

dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 

u tal-fawna u l-flora selvaġġa u bid-

Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
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li jemenda r-Regolament (KEE) 

Nru 2092/91 għandhom jibbenefikaw mill-

komponent ta’ “titjib ekoloġiku” mingħajr 

ma jħarsu kull obbligu ieħor, meta jitqiesu 

l-benefiċċji ambjentali rikonoxxuti tas-

sistemi ta’ biedja organika. In-nuqqas ta’ 

ħarsien tal-komponent ta’"titjib ekoloġiku" 

għandu jwassal għal penalitajiet abbażi 

tal-Artikolu 65 tar-Regolament (UE) 

Nru [...] [HZR]. 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta’ Novembru 2009 dwar il-

konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, 

sakemm dawn il-prattiki jkunu kompatibbli 

mal-objettivi ta’ dawk id-Direttivi. Il-

bdiewa li jħarsu b’mod sħiħ il-

kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-

28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni 

organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u 

li jemenda r-Regolament (KEE) 

Nru 2092/9121 għandhom jibbenefikaw 

mill-komponent ta’ “titjib ekoloġiku” 

mingħajr ma jħarsu kull obbligu ieħor, 

meta jitqiesu l-benefiċċji ambjentali 

rikonoxxuti tas-sistemi ta’ biedja organika. 

Iż-żoni li huma kkultivati bl-għelejjel li 

mhumiex suġġetti għal xi fertilizzazzjoni 

tan-nitroġenu jew iż-żoni fejn tħawlu 

għelejjel tal-enerġija perenni, għandhom 

jitqiesu bħala żoni ta’ fokus ekoloġiku. L-

istess japplika għaż-żoni li jinħadmu 

skont “Natura 2000” jew suġġetti għar-

rekwiżiti tal-biedja skont il-qafas dwar l-

ilma jew fejn aktar minn 75 % taż-żona 

agrikola hija suġġetta għal obbligi fir-

rigward tal-miżuri agroambjentali. 

 Is-sanzjonijiet li jistgħu jiġu imposti 

minħabba nuqqas ta’ rispett tal-

komponent ta’ "titjib ekoloġiku", ma 

għandhomx imorru lil hinn mill-

"komponent ta’ titjib ekoloġiku". Kull 

tnaqqis jew penali imposti minħabba 

nuqqas ta’ rispett tal-komponenti ta’ titjib 

ekoloġiku għandhom jibqgħu fl-Istati 

Membri u r-reġjuni minn fejn oriġinaw, 

jekk ir-rata ta’ żbalji tal-Istat Membru fil-

qasam tal-politika agrikola ma tkunx 

qabżet it-2 %. 

Ġustifikazzjoni 

L-eċċezzjonijiet proposti jnaqqsu konsiderevolment il-piż amministrattiv filwaqt li jqisu 

b’mod xieraq l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u reġjonali. 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 

sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 

b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 

Membri għandhom ikun jistgħu jużaw parti 

mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 

għall-pagamenti diretti biex jagħtu 

pagament annwali abbażi tal-erja flimkien 

mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 

joperaw f’żoni bħal dawn. Dak il-pagament 

ma għandux jissostitwixxi l-appoġġ mogħti 

taħt programmi ta' żvilupp rurali u ma 

għandux jingħata lil bdiewa f'żoni li ġew 

allokati skont ir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1698/2005 tal-

20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-

iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 

iżda li ma ġewx magħżula skont l-

Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 

[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

ta' ... dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 

minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. 

(30) Biex issir promozzjoni tal-iżvilupp 

sostenibbli tal-agrikoltura f’żoni 

b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi, l-Istati 

Membri għandhom ikun jistgħu jużaw parti 

mil-limiti massimi nazzjonali tagħhom 

għall-pagamenti diretti biex jagħtu 

pagament annwali abbażi tal-erja flimkien 

mal-pagament bażiku, lill-bdiewa kollha li 

joperaw f’żoni bħal dawn. Dak il-pagament 

ma għandux jissostitwixxi l-appoġġ mogħti 

taħt programmi ta' żvilupp rurali u ma 

għandux jingħata lil bdiewa f'żoni li ġew 

allokati skont ir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1698/2005 tal-

20 ta' Settembru 2005 dwar appoġġ għall-

iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 

iżda li ma ġewx magħżula skont l-

Artikolu 46(1) tar-Regolament (UE) Nru 

[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

ta' ... dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali 

minn-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali (FAEŻR) [RDR]. Il-kriterji 

użati biex jiġu ddefiniti ż-żoni 

b’restrizzjonijiet naturali speċifiċi ma 

għandhomx iżidu l-livell attwali ta’ 

burokrazija, għandhom jibnu fuq sistemi 

eżistenti li jissodisfaw l-objettivi u 

għandhom iwasslu għal sistema 

komparabbli fl-UE. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-objettivi tal-pagamenti diretti huma: 

 - produzzjoni tal-ikel vijabbli billi jkun 
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hemm kontribut għad-dħul tal-azjendi 

agrikoli u billi tkun limitata l-varjabbiltà 

ta’ dan id-dħul 

 - ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u 

azzjoni klimatika billi jiġu provduti beni 

pubbliċi ambjentali u bil-għan ta’ 

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta’ 

azzjonijiet ta’ adattament 

 - żvilupp territorjali bbilanċjat billi jkun 

hemm kumpens għad-diffikultajiet fil-

produzzjoni f'żoni b'limitazzjonijiet 

naturali speċifiċi. 

 Għal kull wieħed minn dawn l-objettivi, il-

Kummissjoni se tiddefinixxi x-xenarji 

bażi, l-impatti, ir-riżultati u l-indikaturi. 

Ġustifikazzjoni 

L-objettivi tal-politika tal-pagamenti diretti mhumiex speċifikati fl-Artikoli tar-Regolament. 

Għalhekk jiġi ssuġġerit li tal-anqas l-objettivi stipulati fid-dikjarazzjoni finanzjarja 

leġiżlattiva jiġu inklużi fir-Regolament. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 

għall-fini tal-adattament tal-lista ta’ skemi 

ta’ appoġġ stipulata fl-Anness I. 

Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, att 

leġiżlattiv jista’ jiddelega lill-Kummissjoni 

s-setgħa li tadotta atti mhux leġiżlattivi ta’ 

applikazzjoni ġenerali sabiex 

tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 

mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv. L-

objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ 

applikazzjoni u t-tul tad-delega ta’ setgħa 

għandhom jiġu definiti espressament fl-

atti leġiżlattivi. L-elementi essenzjali ta’ 

qasam għandhom ikunu riżervati għall-att 

leġiżlattiv u għaldaqstant ma jistgħux 

ikunu s-suġġett ta’ delega ta’ setgħa. Il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 

għall-fini tal-adattament tal-lista ta’ skemi 

ta’ appoġġ stipulata fl-Anness I. 



 

PE480.659v02-00 12/16 AD\912963MT.doc 

MT 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 

jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-

kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 

partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 

agrikoli u makkinarji tradizzjonali, jew 

– iż-żamma ta’ żona agrikola fi stat li 

jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-

kultivazzjoni mingħajr ebda azzjoni 

partikolari li tmur lil hinn mill-metodi 

agrikoli u makkinarji tradizzjonali 

annwali, jew 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– it-twettiq ta’ attività minima li għandha 

tiġi stabbilita mill-Istati Membri fuq żoni 

agrikoli li huma miżmuma b’mod naturali 

fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-

kultivazzjoni; 

– it-twettiq ta’ attività annwali minima li 

għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri 

fuq żoni agrikoli li huma miżmuma b’mod 

naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-

kultivazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi evitat li l-pagamenti jibqgħu jsiru anki meta l-benefiċjarji ma jeżerċitaw l-ebda 

attività fuq l-art tagħhom, għandha tkun prevista attività “annwali” minima. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ma għandu jingħata ebda pagament 

dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil 

gruppi ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, fejn 

japplika wieħed minn dawk li ġejjin: 

1. Ma għandu jingħata l-ebda pagament 

dirett lil persuni ġuridiċi pubbliċi bħall-

Istati Membri, ir-reġjuni u l-

muniċipalitajiet, jew lil persuni fiżiċi jew 

ġuridiċi, jew lil gruppi ta' persuni fiżiċi 
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jew ġuridiċi, meta japplika wieħed mill-

punti li ġejjin:  

(a) l-ammont annwali tal-pagamenti 

diretti huwa inqas minn 5 % tal-irċevuti 

totali li nkisbu minn attivitajiet mhux 

agrikoli fis-sena fiskali l-aktar riċenti; jew 

(a) joperaw ajruporti, kumpaniji tal-

ferroviji, sistemi tal-ilma, kumpaniji tal-

proprjetà immobbli, istituzzjonijiet 

edukattivi, artijiet riżervati għall-isports u 

r-rikreazzjoni, żoni għall-kaċċa, żoni 

għall-kampeġġ, jew kwalunkwe negozju 

jew attività simili li għandhom jiġu 

definiti, meta jkun xieraq, mill-Istati 

Membri abbażi ta' kriterji oġġettivi u 

mhux diskriminatorji, sakemm dawk il-

persuni ma jkunux jistgħu jipprovdu provi 

verifikabbli, f'konformità ma' 

dispożizzjonijiet li għandhom jiġu 

stabbiliti mill-Istati Membri; jew 

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 

l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 

tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 

ma jwettqux l-attività minima stabbilita 

mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 

f'dawk iż-żoni. 

(b) iż-żoni agrikoli tagħhom huma fil-biċċa 

l-kbira żoni miżmuma b'mod naturali fi stat 

tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u 

ma jwettqux l-attività minima stabbilita 

mill-Istati Membri skont l-Artikolu 4(1)(c) 

f'dawk iż-żoni. 

Ġustifikazzjoni 

Fl-imgħoddi, f’numru ta’ każijiet, kien jingħata appoġġ lill-benefiċjarji li l-għan tan-negozju 

tagħhom ma kienx (jew kien biss marġinalment) immirat lejn attività agrikola, bħall-ajruporti 

jew il-kumpaniji ta’ ġestjoni tal-artijiet riżervati għall-isports. Fil-futur, l-appoġġ għandu jiġi 

mmirat b’mod aħjar. Madankollu, ir-regoli għandhom iżommu l-kosteffettività u jevitaw piż 

amministrattiv eċċessiv għall-Istati Membri u l-benefiċjarji. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) li ma jerfgħux ir-riskju ekonomiku 

tal-attività agrikola li titwettaq fuq l-art li 

ġiet iddikjarata għall-benefiċċju tal-

pagament dirett. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika 

għall-bdiewa li jkunu rċevew anqas minn 

EUR 5 000 f’pagamenti diretti għas-sena 

ta’ qabel. 

imħassar 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2019, 

id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 

Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-

Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 

valur ta’ unità uniformi. 

5. Mhux aktar tard mis-sena ta’ talba 2017, 

id-drittijiet kollha għall-pagament fi Stat 

Membru jew, fil-każ tal-applikazzjoni tal-

Artikolu 20, f’reġjun, għandu jkollhom 

valur ta’ unità uniformi. 

Ġustifikazzjoni 

Skont id-dispożizzjonijiet tat-tranżizzjoni, sa 60% tal-appoġġ futur jista’ jitħallas abbażi tal-

ammonti storiċi ta’ referenza sas-sena ta’ talba 2019 u għalhekk il-mudell storiku huwa 

prolongat b’mod sinifikanti. Fil-fatt, il-komponent storiku jista’ jkompli jkollu impatt 

sinifikanti fuq il-livell ta’ pagamenti. Jiġi ssuġġerit li l-perjodu tranżizzjonali jiġi limitat għal 

nofs it-terminu. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) iħallsu lill-bdiewa kumpens annwali 

għat-telf tal-allowance ta' EUR 5000 

previst fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament 

(KE) Nru 73/2009. Għall-bdiewa ż-żgħar, 

il-kumpens jista’ jiżdied b’pagament 

addizzjonali. 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) kull żona agrikola tal-impriża li tintuża 

għal attività agrikola jew, fejn l-erja tintuża 

wkoll għal attivitajiet mhux agrikoli, 

tintuża b’mod predominanti għal attivitajiet 

agrikoli; jew 

(a) kull żona agrikola tal-impriża li tintuża 

għal attività agrikola jew, fejn l-erja tintuża 

wkoll għal attivitajiet mhux agrikoli, 

tintuża b’mod predominanti għal attivitajiet 

agrikoli bil-kundizzjoni li l-attivitajiet 

mhux agrikoli ma jaqbżux il-perjodu ta’ 

erba’ ġimgħat f’sena kalendarja waħda u 

ma jagħmlux ħsara lill-ambjent; jew 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrifletti t-test tar-Regolament introdott wara l-verifika tas-

saħħa tal-PAK. Kien f’idejn l-Istati Membri li jiddefinixxu s-sitwazzjonijiet preċiżi tal-art “li 

tintuża b’mod predominanti għal attivitajiet agrikoli”. Bħala konsegwenza, id-drittijiet ġew 

allokati għal art li tintuża primarjament għal attivitajiet rikreattivi. Meta l-attivitajiet mhux 

agrikoli jkunu jistgħu jiġu permessi sa ċertu punt, id-dewmien u l-kriterji tagħhom għandhom 

ikunu definiti. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema 

għall-bdiewa żgħar għandhom ikunu eżenti 

mill-prattiki agrikoli stabbiliti skont il-

Kapitolu 2 tat-Titolu III. 

3. Il-bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema 

għall-bdiewa żgħar għandhom ikunu eżenti 

mill-prattiki agrikoli stabbiliti skont il-

Kapitolu 2 tat-Titolu III, iżda għandhom 

jissodisfaw l-obbligi u l-kontrolli ta’ 

kundizzjonalità kif stabbilit fir-

Regolament (UE) Nru [...] [HZR]. 
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