
 

AD\913067MT.doc  PE489.355v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014 

 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
 

2011/0288(COD) 

21.9.2012 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 

għall-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni 

(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD)) 

Rapporteur għal opinjoni: Iliana Ivanova 

 



 

PE489.355v02-00 2/23 AD\913067MT.doc 

MT 

PA_Legam 



 

AD\913067MT.doc 3/23 PE489.355v02-00 

 MT 

 

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) It-tneħħija tal-burokrazija hija 

waħda mill-objettivi ewlenin u l-ħtiġijiet 

prinċipali tar-riforma tal-PAK. Permezz 

tal-introduzzjoni ta’ livelli limitu ta’ 

tolleranza realistiċi u limitazzjonijiet de 

minimis u bil-kisba ta’ bilanċ bejn il-

fiduċja u l-kontroll, il-piż amministrattiv 

fuq l-Istati Membri u l-benefiċjarji fil-

ġejjieni għandu jinżamm f’livell 

raġonevoli.  

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 

ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-

Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 

delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 

tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 

koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 

Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 

għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni b’intervent pubbliku u l-

(3) Biex jiġu ssupplimentati jew emendati 

ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-

Regolament, is-setgħa li jkunu adottati atti 

delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tal-akkreditazzjoni tal-aġenziji 

tal-pagamenti u tal-korpi ta’ 

koordinazzjoni, tal-kontenut tas-Sistema 

Konsultattiva għall-farms, tal-miżuri li 

għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni b’intervent pubbliku u l-
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valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 

mal-intervent pubbliku, ir-riduzzjonijiet u 

s-sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati 

Membri, tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul 

skont il-Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-

penali applikati lil benefiċjarji fil-każ ta’ 

nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet 

tal-eliġibbiltà, fir-rigward tar-regoli dwar 

it-titoli, il-funzjonament tas-sistema tal-

amminstrazzjoni u l-kontroll integrati, tal-

miżuri esklużi mill-iskrutinju ta’ 

tranżazzjonijiet, il-penali applikati skont il-

kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-żamma 

tal-mergħat, ir-regoli dwar l-avveniment 

operattiv u r-rata tal-kambju li għandha 

tintuża mill-Istati Membri li ma jużawx l-

ewro u fir-rigward tal-kontenut tal-qafas 

komuni ta’ evalwazzjoni tal-miżuri adottati 

skont il-PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun 

qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 

xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

valutazzjoni tal-operazzjonijiet marbuta 

mal-intervent pubbliku, ir-riduzzjonijiet u 

s-sospensjoni tar-rimborżi lill-Istati 

Membri, tal-kumpens bejn l-infiq u d-dħul 

skont il-Fondi, tal-irkupru ta’ djun, tal-

penali applikati lil benefiċjarji fil-każ ta’ 

nuqqas ta’ konformità mal-kundizzjonijiet 

tal-eliġibbiltà, fir-rigward tar-regoli dwar 

it-titoli, il-funzjonament tas-sistema tal-

amministrazzjoni u l-kontroll integrati, tal-

miżuri esklużi mill-iskrutinju ta’ 

tranżazzjonijiet, il-penali applikati skont il-

kundizzjonalità, ir-regoli dwar iż-żamma 

tal-mergħat, ir-regoli dwar l-avveniment 

operattiv u r-rata tal-kambju li għandha 

tintuża mill-Istati Membri li ma jużawx l-

ewro u fir-rigward tal-kontenut tal-qafas 

komuni ta’ evalwazzjoni tal-miżuri adottati 

skont il-PAK. Il-Kummissjoni, meta tkun 

qed tħejji u tfassal atti delegati, għandha 

tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u 

xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-Qorti 

tal-Awdituri tista’ tipprovdi opinjoni dwar 

dawn l-atti delegati fuq talba tal-

Parlament Ewropew jew tal-Kunsill skont 

l-Artikolu 287(4) tat-Trattat dwar il-

funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Ġustifikazzjoni 

Dan se jippermetti li l-Parlament u l-Kunsill jiffurmaw l-opinjonijiet rispettivi tagħhom 

abbażi tal-għarfien espert tekniku pprovdut mill-Qorti tal-Awdituri. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 9a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) It-talbiet dejjem jiżdiedu li jsiru lill-

korpi ta’ ċertifikazzjoni u lill-aġenziji tal-

pagamenti ma għandhomx jikkorrispondu 

ma’ żieda ulterjuri fil-burokrazija fl-Istati 
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Membri u fuq kollox, dawn it-talbiet 

għandhom ikunu konformi mal-

istandards ta’ awditjar internazzjonali. 

Fir-rigward tal-ambitu u l-kontenut tal-

proċess ta’ ċertifikazzjoni, għandha 

tinżamm relazzjoni bilanċjata bejn il-

kostijiet u l-benefiċċji u r-rekwiżiti 

addizzjonali ta’ rappurtar għandu 

jkollhom valur miżjud ċar. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 68 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(68) Kull miżura tal-PAK għandha tkun 

suġġetta għal monitoraġġ u evalwazzjoni 

biex titjieb il-kwalità tagħha u jintwera dak 

li tista’ twettaq. F'dan il-kuntest għandha 

tiġi ddeterminata lista ta' indikaturi u l-

impatt tal-politika tal-PAK jiġi vvalutat 

mill-Kummissjoni b'rabta mal-objettivi 

politiċi. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 

qafas għal monitoraġġ u evalwazzjoni 

komuni li jiżgura fost affarijiet oħra li dejta 

rilevanti, inkluż informazzjoni mill-Istati 

Membri, tkun disponibbli b’mod f’waqtu. 

Meta tagħmel dan għandha tqis il-ħtiġijiet 

ta' dejta u s-singerġiji bejn sorsi potenzjali 

tad-dejta. Barra minn hekk, il-

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni: Baġit għall-

Ewropa 2020 - Parti II iddikjarat li n-nefqa 

relatata mal-klima fil-baġit kumplessiv tal-

Unjoni għandha tiżdied għal mill-inqas 

20%, b' kontribuzzjoni minn politiki 

differenti. Il-Kummissjoni għandha 

għalhekk tkun kapaċi tevalwa l-impatt tal-

appoġġ tal-Unjoni fil-qafas tal-PAK għall-

objettivi tal-klima.. 

(68) Kull miżura tal-PAK għandha tkun 

suġġetta għal monitoraġġ u evalwazzjoni 

biex titjieb il-kwalità tagħha u jintwera dak 

li tista’ twettaq. F'dan il-kuntest għandha 

tiġi ddeterminata lista ta' indikaturi b’livelli 

ta’ bażi u ta’ mira u l-impatt tal-politika 

tal-PAK jiġi vvalutat mill-Kummissjoni 

b'rabta mal-objettivi politiċi. Il-

Kummissjoni għandha twaqqaf qafas għal 

monitoraġġ u evalwazzjoni komuni li 

jiżgura fost affarijiet oħra li dejta rilevanti, 

inkluż informazzjoni mill-Istati Membri, 

tkun disponibbli b’mod f’waqtu. Meta 

tagħmel dan għandha tqis il-ħtiġijiet ta' 

dejta u s-sinerġiji bejn sorsi potenzjali tad-

dejta bi spunt kemm jista' jkun possibbli 

minn sorsi ta' dejta eżistenti. Barra minn 

hekk, il-qafas ta' monitoraġġ u 

evalwazzjoni jrid jikkunsidra u jirrifletti 

tajjeb l-istruttura tal-PAK. Għandu 

jittieħed kont tajjeb ta' dan. Barra minn 

hekk, il-Komunikazzjoni mill-

Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Baġit 

għall-Ewropa 2020 - Parti II iddikjarat li n-

nefqa relatata mal-klima fil-baġit 

kumplessiv tal-Unjoni għandha tiżdied 

għal mill-inqas 20%, b' kontribuzzjoni 

minn politiki differenti. Il-Kummissjoni 
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għandha għalhekk tkun kapaċi tevalwa l-

impatt tal-appoġġ tal-Unjoni fil-qafas tal-

PAK għall-objettivi tal-klima.. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġu vvalutati r-riżultati huma meħtieġa livelli ta’ bażi u ta’ mira tal-indikaturi. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi ta’ 

riskju, tirrevedi l-evidenza dokumentarja 

pprovduta mill-Istati Membri, u tevalwa l-

funzjonament tas-sistemi sabiex 

tikkonferma li l-korpi ta’ ġestjoni u 

kontroll jissodisfaw il-kundizzjonijiet 

għall-akkreditazzjoni nazzjonali. 

Ġustifikazzjoni 

In order to mitigate the risk of leaving the detection of any failure to subsequent checks, 

which may lead to more frequent checks and financial corrections, the Commission, as the 

final responsible for  the implementation of the budget, shall have a supervisory role in the 

accreditation process. Due to the difficulties as regards financial corrections - taxpayers pay 

twice and a too extensive use of flat-rate corrections - it is of utmost importance to ensure a 

proper preventive control system. Such a system cannot be effective without the Commission 

having a supervisory role of the national accreditation process. 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sommarju tar-riżultati tal-verifiki u 

kontrolli disponibbli kollha li ġew 

imwettqa, inkluża analiżi ta' dgħufijiet 

sistematiċi jew rikorrenti kif ukoll ta' 

azzjonijiet korrettivi mwettqa jew 

ippjanati. 

(c) sommarju: 
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 (i) tar-riżultati tal-verifiki u kontrolli 

disponibbli kollha li ġew imwettqa, inkluża 

analiżi ta' dgħufijiet sistematiċi u rikorrenti 

kif ukoll ta' azzjonijiet korrettivi mwettqa 

jew ippjanati, 

 (ii) l-istatistiċi tal-kontrolli rappurtati 

f’konformità mal-Artikolu 102(1)(c)(v), u 

 (iii) kontrolli oħrajn meqjusin rilevanti. 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mar-Regolament Finanzjarju 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn aġenzija tal-pagamenti akkreditata 

ma tħarisx jew ma tkunx għadha tħares 

wieħed jew aktar mill-kriterji ta’ 

akkreditazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 

l-Istat Membru għandu jirtira l-

akkreditazzjoni tiegħu sakemm l-aġenzija 

tal-pagamenti tagħmel it-tibdiliet meħtieġa 

fil-perjodu li għandu jkun iddeterminat 

skont kemm tkun severa l-problema. 

5. Fejn aġenzija tal-pagamenti akkreditata 

ma tħarisx jew ma tkunx għadha tħares 

wieħed jew aktar mill-kriterji ta’ 

akkreditazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 

l-Istat Membru, fuq inizjattiva tiegħu stess 

jew fuq talba tal-Kummissjoni, għandu 

jirtira l-akkreditazzjoni tiegħu sakemm l-

aġenzija tal-pagamenti tagħmel it-tibdiliet 

meħtieġa fil-perjodu li għandu jkun 

iddeterminat skont kemm tkun severa l-

problema. 

 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) regoli dwar l-ambitu u l-ħidma li 

jsejsu d-dikjarazzjoni tal-maniġment tal-
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aġenziji tal-pagamenti; 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi b’mod ċar, permezz ta’ atti delegati, l-ambitu u l-ħidma 

li jsejsu d-dikjarazzjonijiet tal-aġenziji tal-pagamenti; 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 

ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 

mill-Istat Membru li għandu jagħti opinjoni 

dwar id-dikjarazzjoni tal-maniġment dwar 

il-garanzija tal-kompletezza, l-eżattezza u 

l-veraċità tal-kontijiet annwali tal-aġenzija 

tal-pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-

sistema ta’ kontrolli interni tagħha, il-

legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 

bażiċi, kif ukoll l-osservanza tal-prinċipju 

tal-ġestjoni finanzjarja soda. 

Il-korp ta’ ċertifikazzjoni għandu jkun korp 

ta’ verifika pubbliku jew privat maħtur 

mill-Istat Membru li għandu jagħti 

opinjoni, imfassla f'konformità ma’ 

standards ta’ awditjar aċċettati 

internazzjonalment, wara kontrolli  

każwali bbażati fuq ir-riskju u li 

jikkunsidraw il-prestazzjoni tal-Istat 

Membru fil-passat, dwar id-dikjarazzjoni 

tal-maniġment dwar il-garanzija tal-

kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-

kontijiet annwali tal-aġenzija tal-

pagamenti, il-funzjonament xieraq tas-

sistemi ta’ kontroll, il-legalità u r-regolarità 

tat-tranżazzjonijiet bażiċi, kif ukoll l-

osservanza tal-prinċipju tal-ġestjoni 

finanzjarja soda. L-opinjoni għandha 

tiddikjara, fost l-oħrajn, jekk l-eżami 

jitfax dubju fuq id-dikjarazzjonijiet 

magħmula fid-dikjarazzjoni tal-

maniġment dwar il-garanzija msemmija 

fl-Artikolu 7(3)(b). 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-opinjonijiet tal-korpi ta’ ċertifikazzjoni 

għandhom isiru pubbliċi b’mod xieraq. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 

ekonomika tal-farms żgħar kif iddefinit 

mill-Istati Membri u, tal-anqas, tal-farms 

li jipparteċipaw fl-Iskema tal-bdiewa 

żgħar imsemmija fit-Titolu V tar-

Regolament (UE) Nru xxx/xxx[DP]. 

imħassar 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 

ekonomika ta' azjendi għajr dawk 

imsemmija fil-paragrafu (2)(d); 

(a) l-iżvilupp sostenibbli tal-attività 

ekonomika ta' farms inkluż il-

modernizzazzjoni tal-farms, il-bini tal-

kompetittività, l-integrazzjoni settorjali, l-

innovazzjoni u l-orjentazzjoni tas-suq; 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 44  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta l-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 

jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 

f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 

informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 

esegwiti u r-riżultati tagħhom u l-Istati 

Fejn il-leġiżlazzjoni agrikola settorjali jkun 

jeħtiġilha li l-Istati Membri jissottomettu, 

f’perjodu speċifiku ta’ żmien, 

informazzjoni dwar l-għadd ta’ kontrolli 

esegwiti skont l-Artikolu 61 u r-riżultati 
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Membri jaqbżu dak il-perjodu, il-

Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti 

kull xahar imsemmija fl-Artikolu 18 jew il-

pagamenti interim msemmija fl-

Artikolu 35 li dwarhom l-informazzjoni ta’ 

statistka ma tkunx intbagħtet f’waqtha. 

tagħhom u fejn l-Istati Membri jaqbżu dak 

il-perjodu, il-Kummissjoni, bi qbil mal-

prinċipju ta' proporzjonalità u billi tqis il-

livell tad-dewmien u bi qbil mar-regoli 

dettaljati li adottat fuq il-bażi tal-

Artikolu 48(5), tista’ tissospendi l-

pagamenti kull xahar imsemmija fl-

Artikolu 18 jew il-pagamenti interim 

msemmija fl-Artikolu 35 li dwarhom l-

informazzjoni ta’ statistka ma tkunx 

intbagħtet f’waqtha, bil-kundizzjoni li l-

Kummissjoni tkun għamlet disponibbli 

lill-Istati Membri, f'ħin utli qabel il-bidu 

tal-perjodu ta' referenza, l-informazzjoni, 

il-formoli u l-ispjegazzjonijiet li jeħtieġu 

sabiex jikkompilaw l-istatistiċi rilevanti, . 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni trid tagħmel disponibbli l-formoli u l-ispjegazzjonijiet meħtieġa lill-Istati 

Membri f'ħin utli qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.   

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jekk aġenzija tal-pagamenti tkunx 

konformi mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni 

stipulati fl-Artikolu 7(2) u jekk l-Istat 

Membru japplikax korrettament id-

dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(5); 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tista’ torganizza kontroll fuq il-post fl-Istati Membri u se tivverifika jekk l-

aġenziji tal-pagamenti humiex konformi mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni. F’każ fejn aġenzija 

tal-akkreditazzjoni ma tissodisfax wieħed jew aktar mill-kriterji ta’ akkreditazzjoni, l-Istat 

Membru għandu jirtira l-akkreditazzjoni tiegħu. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) il-ħidma li l-korpi ta’ ċertifikazzjoni 

huma meħtieġa li jwettqu skont l-Artikolu 

9; 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni tista’ torganizza kontroll fuq il-post fejn għandha tivverifika l-ħidma li l-korpi 

ta’ ċertifikazzjoni huma obbligati jwettqu skont l-Artikolu 9. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt cc (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cc) il-konformità mal-obbligi stipulati fl-

Artikolu 56(1) 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tivverifika jekk l-Istat Membru talabx irkupru mill-benefiċjarju għal 

kwalunkwe ħlas mhux dovut wara li tkun seħħet irregolarità jew wara negliġenza. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż minn 

qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post lill-

Istat Membru konċernat jew lill-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu l-kontroll 

ikun ser isir. Agenti mill-Istat Membru 

konċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-

kontrolli. 

Il-Kummissjoni għandha tagħti avviż minn 

qabel biżżejjed ta’ verifika fuq il-post lill-

Istat Membru konċernat jew lill-Istat 

Membru li fit-territorju tiegħu l-kontroll 

ikun ser isir u għandha tikkoordina l-

kontrolli.  Agenti mill-Istat Membru 

konċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-

kontrolli. Il-Kummissjoni tistabbilixxi 

punt ta' informazzjoni u għajnuna għall-

awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex 

issolvi l-ilmenti tagħhom dwar il-

burokrazija tal-kontrolli fuq il-post fil-
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konfront tal-bdiewa. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-

korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq 

każijiet individwali ta' irregolaritajiet 

identifikati, jew billi tieħu kont tan-natura 

sistemika tal-irregolarità sabiex jiġi 

determinat jekk għandhiex tiġi applikata 

korrezzjoni estrapolata jew korrezzjoni 

b'rata fissa. 

 Il-korrezzjonijiet b’rata fissa għandhom 

jiġu applikati biss fejn ikun impossibbli, 

minħabba n-natura tal-każ, li tiġi 

identifikata l-gravità u l-ammont tal-

irregolarità li nstabet jew li jiġi estrapolat 

l-ammont li għandu jiġi kkoreġut. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Qabel l-adozzjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni 

għal rifjut ta’ finanzjament, is-sejbiet mill-

ispezzjoni tal-Kummissjoni u t-tweġibiet 

tal-Istat Membru għandhom jiġu nnotifikati 

bil-miktub, u wara dan iż-żewġ partijiet 

għandhom jippruvaw jilħqu ftehim dwar l-

azzjoni li jkollha tittieħed. 

Qabel l-adozzjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni 

għal rifjut ta’ finanzjament, is-sejbiet mill-

ispezzjoni tal-Kummissjoni u t-tweġibiet 

tal-Istat Membru għandhom jiġu nnotifikati 

bil-miktub, u wara dan iż-żewġ partijiet 

għandhom jippruvaw jilħqu ftehim dwar l-

azzjoni li jkollha tittieħed. F’dan il-

kuntest, l-Istati Membri għandhom 

jingħataw l-opportunità li juru, permezz 

ta’ eżami tad-dokumentazzjoni 

kkonċernata, li l-gravità reali tal-

irregolarità hija inqas mill-valutazzjoni 
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tal-Kummissjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Is-sistema proposta għall-korrezzjonijiet finanzjarji għandha tiġi allinjata mal-programmi l-

oħra ta’ ġestjoni maqsuma bħall-FEŻR, l-FSE u l-Fond ta' Koeżjoni. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 

jista’ jitlob li tinfetaħ proċedura bil-għan li 

l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 

fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-

riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-

Kummissjoni, li għandha teżaminah qabel 

ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal 

finanzjament. 

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, l-Istat Membru 

jista’ jitlob il-ftuħ ta’ proċedura bil-għan li 

l-pożizzjoni ta’ kull parti tiġi rrikonċiljata 

fi żmien erba’ xhur. Rapport dwar ir-

riżultat tal-proċedura għandu jingħata lill-

Kummissjoni, li għandha tikkunsidrah 

qabel ma tiddeċiedi kwalunkwe rifjut għal 

finanzjament. 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mar-Regolament Finanzjarju 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 54 – paragrafu 5 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) għajnuniet nazzjonali jew ksur li 

dwarhom tkun inbdiet il-proċedura 

stabbilita fl-Artikolu 108 jew fl-

Artikolu 258 tat-Trattat rispettivament; 

(b) għajnuniet nazzjonali li dwarhom tkun 

inbdiet il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 

108(2) tat-Trattat mill-Kummissjoni jew 

ksur li fir-rigward tiegħu l-Kummissjoni 

tkun bagħtet ittra ta' avviż formali lill-

Istat Membru skont l-Artikolu 258 tat-

Trattat; 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mar-Regolament Finanzjarju 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 

wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 

l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 

mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 

mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 

l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-

ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-

debituri tal-aġenzija tal-pagamenti.  

1. Għal kwalunkwe pagament mhux dovut 

wara li sseħħ xi irregolarità jew negliġenza, 

l-Istati Membri għandhom jitolbu rkupru 

mingħand il-benefiċjarju fi żmien sena 

mill-ewwel indikazzjoni li tkun seħħet dik 

l-irregolarità u għandhom jirreġistraw l-

ammonti korrispondenti fil-ktieb tad-

debituri tal-aġenzija tal-pagamenti. Il-

Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 

kollha neċessarji biex tiżgura li d-djun 

kollha jiġu rreġistrati. 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni hija finalment responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit u hija wkoll l-

Kummissjoni li għandha tiżgura li l-ammonti inklużi fil-kontijiet "tagħha" jiżvelaw it-

transazzjonijiet kollha u huma tajbin. 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 56 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jekk l-ispejjeż diġà magħmula jew li 

x’aktarx ikunu magħmula jkunu jlaħħqu 

aktar mill-ammont li jkollu jiġi rkuprat, jew 

(a) jekk l-ispejjeż diġà magħmula jew li 

x’aktarx ikunu magħmula jkunu jlaħħqu 

aktar mill-ammont li jkollu jiġi rkuprat; 

għalhekk, b'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri rispettivi, il-Kummissjoni 

tiżviluppa limitu minimu adattat għas-

sitwazzjoni tal-Istati Membri rispettivi. 

Ġustifikazzjoni 

L-irkupru ta' ammonti żgħar ħafna jiġġenera spejjeż amministrattivi sostanzjali. Ammonti li 

jaqgħu taħt limitu massimu sinifikament baxx għaldaqstant ma għandhomx jiġu rkuprati, 

sabiex tinżamm il-kost-effettività. 

 

Emenda  24 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 59  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex tkun żgurata applikazzjoni korretta u 

effiċjenti tad-dispożizzjonijiet relatati ma’ 

rkupru stabbiliti f’din it-Taqsima, il-

Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 

dwar obbligi speċifiċi li l-Istati Membri 

għandhom ikunu konformi magħhom. 

Biex tkun żgurata applikazzjoni korretta u 

effiċjenti tad-dispożizzjonijiet relatati mal-

kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-

irkupru ta’ djun u mgħaxijiet għal nuqqas 

ta’ ħlas fuqhom stabbiliti f’din it-Taqsima, 

il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 

tadotta atti delegati skont l-Artikolu 111 

dwar obbligi speċifiċi li l-Istati Membri 

għandhom ikunu konformi magħhom. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) joffru prevenzjoni effikaċi kontra l-

frodi, l-aktar fir-rigward tal-oqsma b’livell 

ogħla ta’ riskju, u li għandha sservi ta’ 

deterrent, waqt li jqisu l-ispejjeż u l-

benefiċċji, kif ukoll il-proporzjonalità tal-

miżuri; 

(b) jiżguraw prevenzjoni effikaċi kontra l-

frodi, l-aktar fir-rigward tal-oqsma b’livell 

ogħla ta’ riskju, u li għandha sservi ta’ 

deterrent, waqt li jqisu l-ispejjeż u l-

benefiċċji, kif ukoll il-proporzjonalità tal-

miżuri; 

Ġustifikazzjoni 

It-test oriġinali jidher wisq dgħajjef u għalhekk għandu jissaħħaħ. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 61 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-sistema stabbilita mill-Istati Membri 

skont l-Artikolu 60(2) għandhom jinkludu, 

ħlief fejn ikun ipprovdut xort’oħra, verifiki 

amministrattivi sistematiċi tal-

applikazzjonijiet kollha għal għajnuna u 

għandhom jiġu ssupplimentati minn 

1. Is-sistema stabbilita mill-Istati Membri 

skont l-Artikolu 60(2) għandha tinkludi, 

ħlief fejn ikun ipprovdut xort’oħra, verifiki 

amministrattivi sistematiċi tal-

applikazzjonijiet għal għajnuna u talbiet 

għal pagament bl-applikazzjoni ta’ 
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verifiki fuq il-post. approċċ ibbażat fuq ir-riskju skont il-livell 

ta’ assigurazzjoni li huwa meħtieġ u 

għandhom jiġu ssupplimentati minn 

verifiki fuq il-post li l-iskop tagħhom 

għandu jkun li jimmonitorjaw il-livell ta’ 

riskju inerenti u li l-għadd tagħhom 

għandu jiġi aġġustat fid-dawl tar-riskji 

inerenti u ta’ kontroll. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 61 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-

awtorità responsabbli għandha tagħmel il-

kampjun ta’ kontroll tagħha mill-

popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 

jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 

aleatorja u parti abbażi tar-riskju sabiex 

tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 

filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-ogħla 

żbalji. 

2. Fir-rigward tal-verifiki fuq il-post, l-

awtorità responsabbli għandha tagħmel il-

kampjun ta’ kontroll tagħha mill-

popolazzjoni kollha tal-applikanti, li jkun 

jikkomprendi, fejn ikun xieraq, parti 

aleatorja u parti fuq il-bażi tar-riskju sabiex 

tinkiseb rata ta' żbalji rappreżentattiva, 

filwaqt li jkunu wkoll fil-mira l-oqsma li 

fihom ir-riskju ta' żbalji jkun l-ogħla. 

 Sabiex ikun żgurat li l-verifiki jkunu 

proporzjonati, għandhom jitqiesu fatturi li 

jinkludu: 

 – id-daqs tas-somom involuti; 

 – l-eżitu ta' awditjar preċedenti tas-sistemi 

ta' mmaniġġjar u ta' kontroll; 

 – il-parteċipazzjoni volontarja fl-iskemi 

ta' mmaniġġjar ċertifikati fuq il-bażi ta' 

standards rikonoxxuti 

internazzjonalment. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ (b) ir-regoli dwar il-livell minimu ta’ 
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verifiki fuq il-post meħtieġa għal 

immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif ukoll il-

kundizzjonijiet li bihom l-Istati Membri 

jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, jew 

jistgħu jnaqqsuhom fejn is-sistemi ta’ 

mmaniġġjar u kontroll jiffunzjonaw tajjeb 

u r-rati ta’ żball ikunu f’livell aċċettabbli;  

verifiki fuq il-post meħtieġa għal 

immaniġġjar effikaċi tar-riskji, kif ukoll il-

kundizzjonijiet li bihom l-Istati Membri 

jkollhom iżidu dawn il-kontrolli, jew 

jistgħu jnaqqsuhom fejn is-sistemi ta’ 

mmaniġġjar u kontroll jiffunzjonaw tajjeb 

u r-rati ta’ żball ikunu f’livell aċċettabbli; 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tista’ 

tevalwa l-kriterji tal-Kummissjoni għall-

ġustifikazzjoni tat-tnaqqis ta’ dawn il-

kontrolli;  

Ġustifikazzjoni 

L-għarfien espert tal-Qorti jista’ jkun bżonnjuż għal-leġiżlatur u jiċċara l-kriterji tal-

Kummissjoni għat-tnaqqis tal-kontrolli. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 65 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 

imsemmi fil-paragrafu 1 u mill-penali 

msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 

rkuprati bis-sħiħ. 

(3) L-ammonti kkonċernati mill-irtirar 

imsemmi fil-paragrafu 1 u mill-penali 

msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jiġu 

rkuprati bis-sħiħ, mingħajr preġudizzju 

għall-Artikolu 56(3). 

Ġustifikazzjoni 

L-irkupru ta' ammonti żgħar ħafna jiġġenera spejjeż amministrattivi sostanzjali. Ammonti li 

jaqgħu taħt limitu massimu sinifikament baxx għaldaqstant ma għandhomx jiġu rkuprati, 

sabiex tinżamm il-kost-effettività. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 92 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Madankollu, l-Artikolu 91 m’għandux 

japplika għal benefiċjarji li jipparteċipaw 

fl-iskema għal bdiewa żgħar imsemmija 

imħassar 
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fit-Titolu V tar-Regolament (UE) 

Nru xxx/xxx[DP] u għall-benefiċjarji li 

jirċievu għajnuna skont l-Artikolu 29(9) 

tar-Regolament (UE) Nru RD/xxx. 

Ġustifikazzjoni 

Il-bdiewa żgħar ma għandhomx ikunu eżentati mill-obbligi tal-kundizzjonalità. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 94 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-

żona agrikola kollha, inkluża art li ma 

tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 

produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 

agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 

Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 

nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 

għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 

u ambjentali tajba ta’ art abbażi fl-

Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 

speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-

ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 

eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 

prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-

Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 

rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 

fl-Anness II.  

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-

żona agrikola kollha, inkluża art li ma 

tkunx għadha tintuża għal finijiet ta’ 

produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni 

agrikola u ambjentali tajba. L-Istati 

Membri għandhom jiddefinixxu, f’livell 

nazzjonali jew reġjonali, standards minimi 

għal benefiċjarji għal kundizzjoni agrikola 

u ambjentali tajba ta’ art, li jeżiġu 

attivitajiet konkreti u regolari, jew l-

astensjoni minn ċerti attivitajiet, abbażi fl-

Anness II, billi jqisu l-karatteristiċi 

speċifiċi taż-żoni konċernati, inklużi l-

ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, sistemi 

eżistenti ta’ biedja, użu ta’ artijiet, tinwib, 

prattiki ta’ biedja, u strutturi ta’ farms. L-

Istati Membri m’għandhomx jiddefinixxu 

rekwiżiti minimi li ma mhumiex stabbiliti 

fl-Anness II.  

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna tal-UE tintnefaq realment fuq xi attività, ir-rekwiżiti minimi 

għall-KAAT għandhom jipprevedu attivitajiet konkreti u regolari. 
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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 99 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-kalkolu ta’ dawk ir-riduzzjonijiet u 

esklużjonijiet għandhom jitqiesu s-severità, 

il-grad, il-permanenza u l-okkorrenza tan-

nuqqas ta’ konformità misjub, kif ukoll tal-

kriterji stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4. 

Għall-kalkolu ta' dawk it-tnaqqis u l-

esklużjonijiet għandhom jitqiesu s-severità, 

il-konsegwenzi, il-grad, il-permanenza u l-

okkorrenza tan-nuqqas ta' konformità 

misjub, kif ukoll tal-kriterji stabbiliti fil-

paragrafi 2, 3 u 4. Bħala prinċipju 

ġenerali, is-sanzjoni tkun proporzjonata 

ma’ jew tiddependi mis-serjetà u l-

konsegwenzi tal-ksur tal-obbligi tal-

kundizzjonalità. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tallinja r-Regolament mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jipprevedu li d-dannu 

fuq l-ambjent bħala prijorità għandu jiġi rrettifikat fis-sors u l-prinċipju li min iniġġes 

għandu jħallas. Għalhekk, is-sanzjonijiet lu jsiru taħt l-obbligi tal-kundizzjonalità għandhom 

jiġu kkalkolati bħala proporzjon tal-impatt fuq l-ambjent. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 99 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità minħabba 

negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 

m’għandux ikun aktar minn 5 % u, fil-każ 

ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, 15 %. 

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità minħabba 

negliġenza, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 

għandu jkun mill-inqas 1 % u sa 5 %, fil-

każ ta’ nuqqas ripetut ta’ konformità, mill-

inqas 10 %. 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din il-modifika huwa li tiżgura l-effikaċja ta’ dan l-istrument ta’ politika u biex 

tinkoraġġixxi l-benefiċjarji biex ma jkunux negliġenti. 

 

Emenda  34 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 99 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 

konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 

fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 

20 % u jista’ jwassal saħansitra għal 

esklużjoni totali minn skema waħda jew 

aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 

kalendarja waħda jew aktar. 

3. Fil-każ ta’ nuqqas intenzjonali ta’ 

konformità, il-perċentwali ta’ riduzzjoni 

fil-prinċipju ma għandux ikun anqas minn 

25 % u jista’ jwassal saħansitra għal 

esklużjoni totali minn skema waħda jew 

aktar ta’ għajnuna u jkun japplika għal sena 

kalendarja waħda jew aktar. 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din il-modifika huwa li tinkoraġġixxi lill-benefiċjarji jieħdu l-miżuri kollha kontra 

n-nuqqas intenzjonali ta' konformità . 

 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 110 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 

evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-

prestazzjoni tal-politika agrikola komuni. 

Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 

kollha relatati mal-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 

Agrikola Komuni u partikolarment il-

pagamenti diretti pprovdutu fir-

Regolament (UE) Nru DP/xxx, il-miżuri 

tas-suq pprovduti fir-Regolament (UE) 

Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 

pprovduti fir-Regolament (UE) 

Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-

kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-

Regolament. 

Għandu jiġi stabbilit qafas komuni ta’ 

evalwazzjoni u monitoraġġ biex titkejjel il-

prestazzjoni tal-politika agrikola komuni. 

Dan il-qafas għandu jinkludi l-istrumenti 

kollha relatati mal-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni ta’ miżuri politiċi tal-Politika 

Agrikola Komuni u partikolarment il-

pagamenti diretti pprovduti fir-Regolament 

(UE) Nru DP/xxx, il-miżuri tas-suq 

pprovduti fir-Regolament (UE) 

Nru CMO/xxx, il-miżuri ta’ żvilupp rurali 

pprovduti fir-Regolament (UE) 

Nru RD/xxx u l-applikazzjoni tal-

kundizzjonalità pprovduti f’dan ir-

Regolament. F'dan il-proċess, il-

Kummissjoni għandha tisfrutta s-sinerġiji 

u tiddependi kemm jista' jkun possibbli 

fuq id-dejta u s-sorsi ta' dejta diġà 

disponibbli.  
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Ġustifikazzjoni 

Il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ma għandhomx iżidu ulterjorment il-piż eżistenti tal-

burokrazija għall-Istati Membri u l-benefiċjarji. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tiddependi 

fuq is-sorsi ta' dejta eżistenti u tfittex li tikseb sinerġiji. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 110 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 

permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-

sett ta’ indikaturi speċifiċi għall-objettivi 

msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk l-

atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura tal-eżami 

msemmija fl-Artikolu 112 (3). 

Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi, 

permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, is-

sett ta’ indikaturi u livelli ta’ mira speċifiċi 

għall-objettivi msemmija fl-ewwel 

subparagrafu u titlob lill-Istati Membri 

jidentifikaw livelli ta’ bażi u ta’ mira għal 

dawn l-indikaturi. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-

Artikolu 112 (3). 

Ġustifikazzjoni 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi livelli ta’ mira tal-indikaturi sabiex tivvaluta l-kisba tal-

objettivi. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 110 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 

ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-

informazzjoni li għandha tintbagħat mill-

Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 

dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 

potenzjali. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 

tal-eżami msemmija fl-Artikolu 112 (3). 

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 

ta’ atti ta’ implimentazzjoni, regoli dwar l-

informazzjoni li għandha tintbagħat mill-

Istati Membri, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet ta' 

dejta u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta' dejta 

potenzjali. Dawn l-atti ta' 

implimentazzjoni ma għandhomx iwasslu 

għal żieda ulterjuri fil-piż amministrattiv 

għall-Istati Membri u l-benefiċjarji.  

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 

jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami 
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msemmija fl-Artikolu 112 (3). 
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