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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

 Matul l-aħħar snin, il-PAK kienet is-suġġett ta' proċess ta' riforma sinifikanti. Din il-fażi kienet 
ta' importanza fundamentali biex jissawwar il-ġejjieni tal-akbar politika Ewropea, iżda 
sfortunatament ma rnexxilhiex tindirizza kif xieraq l-isfidi ewlenin li għandna quddiemna. Il-
PAK għandha tiżgura beni pubbliċi essenzjali għall-komunità tagħna: is-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir sostenibbli, u l-offerta ta' rispons konkret għall-kriżi ambjentali u klimatika. Biex jiġu 
garantiti dawn l-għanijiet, għandha tappoġġa b'mod adegwat id-dħul tal-bdiewa, u l-livell ta' 
impjieg fis-settur agrikolu, speċjalment f'żoni rurali.

Sabiex tagħmel dan, huwa ta' importanza assoluta li l-PAK iżżomm l-istess livell ta' 
finanzjament fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Wara l-Brexit u emerġenzi globali oħra 
li jeħtieġu appoġġ aktar b'saħħtu mill-baġit tal-UE, nifhem il-ħtieġa li jiġu ffinanzjati politiki 
ġodda, iżda dan ma għandux ikun ta' detriment għall-unika politika komuni tradizzjonali tal-
UE, li tul għexieren ta' snin ġiet mitluba kompiti ġodda u ta' sfida.

Il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni tintroduċi mudell ġdid, ibbażat fuq disa' għanijiet u 
tqiegħed enfasi fuq l-għanijiet ta' politika relatati mal-ambjent u t-tibdil fil-klima. Nipproponi 
bidla ta' tnejn mid-disa' objettivi, biex isiru aktar konsistenti mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
attwali. Il-proposta tiddefinixxi paradigma ġdida li toffri aktar flessibbiltà lill-Istati Membri 
permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom, u bidla lejn politika aktar ibbażata fuq il-prestazzjoni.

Iżda anke jekk nilqa' l-kundizzjonalità l-ġdida msaħħa, u l-potenzjal tal-ekoskema obbligatorja, 
li tista' jippremja lil dawk il-bdiewa li jagħtu kontribut konkret lejn l-objettivi klimatiċi u 
ambjentali tal-UE u l-miri nazzjonali, din il-proposta l-ġdida tħalli, fl-opinjoni tiegħi, ħafna 
diskrezzjoni lill-Istati Membri fl-infiq tar-riżorsi u fl-iffissar tal-livell ta' ambizzjoni. Dan 
sfortunatament jista' jwassal għal sitwazzjoni li fiha għandna 27 politika agrikola, u b'hekk 
nitilfu r-"ruħ" komuni tal-PAK. Din hija r-raġuni għaliex għandi l-intenzjoni li nsaħħaħ l-aspetti 
komuni tal-proposta, filwaqt li nżid xi elementi mal-att bażiku, u nnaqqas id-diskrezzjoni tal-
Istati Membri. Naturalment, inqis li ċertu grad ta' flessibbiltà huwa pożittiv, u konformi mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda ma għandniex inħallu lill-Istati Membri jiffurmaw il-ġejjieni 
agrikolu billi jieħdu direzzjonijiet differenti, u jittrattaw lill-bdiewa b'modi kompletament 
differenti għall-impjiegi u l-attivitajiet identiċi tagħhom.

Barra minn hekk, il-PAK il-ġdida orjentata lejn il-prestazzjoni tirrikjedi qafas b'saħħtu li jkun 
kapaċi jivvaluta u jimmonitorja kif xieraq il-prestazzjoni tal-politika, b'rabta mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti f'kull Stat Membru. F'dan l-eżerċizzju, għandna noqgħodu ferm attenti, 
nevitaw il-lakuni, u b'hekk niggarantixxu responsabbiltà qawwija tal-ispejjeż u r-riżultati. 

Barra minn hekk, il-proposta tipprevedi wkoll ċertu livell ta' flessibbiltà għall-Istati Membri 
għal trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet, sa 15 % tal-pagamenti diretti jistgħu jiġu trasferiti 
għall-allokazzjoni tal-FAEŻR u viċi versa, u perċentwal ogħla jista' jiġi ttrasferit biss mill-
ewwel għat-tieni pilastru għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi ambjentali u klimatiċi. Inqis 
li huwa aktar effiċjenti li jsiru trasferimenti biss mill-ewwel għat-tieni pilastru.

Għandna dejjem inżommu f'moħħna li l-isfida tal-ġejjieni mhux se tkun biss li jiġu prodotti 
ammonti akbar ta' prodotti agrikoli sikuri u ta' kwalità għolja, iżda li l-ikel jiġi prodott b'mod 
aktar effiċjenti u sostenibbli filwaqt li tiġi żgurata l-kompetittività tal-bdiewa tagħna, u 
għalhekk li jingħatalhom kumpens ekonomiku ġust għas-servizzi ambjentali li jagħtu lill-
komunità. F'din id-direzzjoni, nilqa' l-enfasi fuq iż-żgħażagħ. Nemmen bis-sħiħ li ż-żgħażagħ 
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jeħtiġilhom ikunu fiċ-ċentru tal-PAK wara l-2020: mingħajr azzjoni aktar b'saħħitha f'din id-
direzzjoni, l-agrikoltura Ewropea, u mhux biss, ma għandhiex futur.

Fl-aħħar nett, nixtieq nissottolinja li aħna msejħa niddeċiedu fi żmien meta dan il-Parlament 
qed joqrob lejn tmiem il-mandat tiegħu. Sintendi għandna l-intenzjoni li nagħlqu l-ħidma 
leġiżlattiva pendenti li tinkludi din il-biċċa leġiżlazzjoni importanti, minkejja ż-żmien limitat 
disponibbli u n-nuqqas ta' għarfien dwar ir-riżorsi li se jkunu disponibbli għall-PAK fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali l-ġdid, b'kunsiderazzjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa. Mhux 
kompitu faċli li wieħed jiddefinixxi d-dettalji ta' politika bħal din mingħajr ma jkun jaf l-
ammont eżatt tar-riżorsi disponibbli. Għal dawn ir-raġunijiet, jidhirli li huwa xieraq li d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament tiġi posposta għall-2023, sabiex ikun hemm 
tranżizzjoni mingħajr xkiel mill-PAK attwali għall-mudell il-ġdid tal-ġejjieni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 tistabbilixxi l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("PAK") wara l-
2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, 
il-ħtieġa li l-PAK tkun immexxija aktar 
mir-riżultati, li jissaħħu l-modernizzazzjoni 
u s-sostenibbiltà, inkluż is-sostenibbiltà 
ekonomika, soċjali, ambjentali u klimatika 
tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni 
rurali u li tgħin biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv relatat mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni għall-benefiċjarji.

(1) Il-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" 
tad-29 ta' Novembru 2017 tistabbilixxi l-
isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-
Politika Agrikola Komuni ("PAK") wara l-
2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, 
il-ħtieġa li l-PAK tkun immexxija aktar 
mir-riżultati, tkun orjentata lejn is-suq, li 
jissaħħu l-modernizzazzjoni u s-
sostenibbiltà, inkluż is-sostenibbiltà 
ekonomika, soċjali, ambjentali u klimatika 
tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni 
rurali u li tgħin biex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv relatat mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni għall-benefiċjarji. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li l-politika l-ġdida 
tikkostitwixxi simplifikazzjoni għall-
benefiċjarji li jenħtieġ li jirċievu introjtu 
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ġust. Sabiex il-PAK tilħaq dawn l-
objettivi, huwa ta' importanza kbira li fil-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027 
jinżamm l-istess livell ta' finanzjament 
bħal fil-perjodu 2014-2020.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-PAK għad għandha rwol 
ċentrali fl-iżvilupp taż-żoni rurali tal-
Unjoni Ewropea u l-livell ta' 
awtosuffiċjenza taċ-ċittadini tal-Unjoni 
jiddependi ħafna minnha. Huwa 
għalhekk meħtieġ li tipprova twaqqaf l-
abbandun progressiv tal-attività agrikola 
billi żżomm PAK b'saħħitha, b'riżorsi 
adegwati, biex ittaffi l-fenomenu ta' 
depopolazzjoni taż-żoni rurali u biex 
tkompli tissodisfa l-ħtiġijiet tal-
konsumaturi fi kwistjonijiet ambjentali u 
ta' sikurezza tal-ikel u t-trattament xieraq 
tal-annimali. Fid-dawl tal-isfidi li qed 
jiffaċċjaw il-produtturi fl-Unjoni biex 
jirrispondu għal rekwiżiti regolatorji 
ġodda, u għal ambizzjoni ambjentali aktar 
qawwija, f'kuntest ta' volatilità tal-
prezzijiet u ftuħ akbar tal-fruntieri tal-
Unjoni għall-importazzjonijiet ta' partijiet 
terzi, jenħtieġ li l-baġit iddedikat għall-
PAK jinżamm, tal-inqas fl-istess livell 
bħal fil-perjodu 2014-2020. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u 
għall-opportunitajiet hekk kif 

(2) Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK 
ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u 
għall-opportunitajiet hekk kif 
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jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, 
fil-livell internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata 
l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment 
tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas 
b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-
PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni ("il-
mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni 
jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' 
politika bħal pereżempju l-objettivi tal-
PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati 
Membri jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà 
akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu 
l-miri. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti 
li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-
bżonnijiet lokali, u jitfasslu apposta l-
appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut 
għall-objettivi tal-Unjoni.

jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, 
fil-livell internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata 
l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment 
tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas 
b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji, b'mod partikolari 
għall-benefiċjarji finali. Fil-PAK ibbażata 
fuq il-prestazzjoni ("il-mudell ta' 
implimentazzjoni"), l-Unjoni jenħtieġ 
tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta' politika 
bħal pereżempju l-objettivi tal-PAK u 
rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri 
jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà akbar għal 
kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu l-miri. Is-
sussidjarjetà msaħħa, filwaqt li tiżgura li l-
komunalità tal-PAK ma tiddgħajjifx, 
jenħtieġ li tippermetti li jitqiesu aħjar il-
kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u 
jitfassal apposta l-appoġġ biex jiġi 
massimizzat il-kontribut għall-objettivi tal-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Trid issir simplifikazzjoni li tkun xierqa għall-bdiewa filwaqt li tinżamm politika komuni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-użu ta' definizzjonijiet komuni 
stabbiliti bis-sħiħ fil-livell tal-Unjoni 
kkawża xi diffikultajiet għall-Istati Membri 
biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tagħhom 
stess fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jingħataw il-flessibbiltà biex jispeċifikaw 
ċerti definizzjonijiet fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ekwi, irid jiġi 
stabbilit qafas fil-livell tal-Unjoni li 
jikkostitwixxi l-elementi essenzjali 

(3) L-użu ta' definizzjonijiet komuni 
stabbiliti bis-sħiħ fil-livell tal-Unjoni 
kkawża xi diffikultajiet għall-Istati Membri 
biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tagħhom 
stess fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. 
Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri 
jingħataw ċertu livell ta' flessibbiltà biex 
jispeċifikaw ċerti definizzjonijiet fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom. Madankollu, 
sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, 
irid jiġi stabbilit qafas fil-livell tal-Unjoni 
li jikkostitwixxi l-elementi essenzjali 
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meħtieġa li jridu jiġu inklużi f'dawk id-
definizzjonijiet ("id-definizzjonijiet 
qafas").

meħtieġa li jridu jiġu inklużi f'dawk id-
definizzjonijiet ("id-definizzjonijiet 
qafas").

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom xi livell ta' flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-miżuri, 
iżda dan ma jridx jipperikola l-komunalità tal-politika. Il-PAK trid tkun ibbażata fuq regoli 
komuni tal-UE.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jinżammu l-elementi 
essenzjali fl-Unjoni kollha biex tiġi 
żgurata l-komparabbiltà bejn id-
deċiżjonijiet tal-Istati Membri, iżda 
mingħajr ma jiġu limitati l-Istati Membri 
fl-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni, jenħtieġ li 
tiġi stipulata definizzjoni qafas għal "żona 
agrikola". Jenħtieġ li d-definizzjonijiet 
qafas relatati għal "raba' li jinħadem", 
"għelejjel permanenti" u "bur permanenti" 
jiġu stipulati b'mod wiesa' biex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-
definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet 
lokali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal 
"raba' li jinħadem" jenħtieġ li tiġi stipulata 
b'mod li tippermetti lill-Istati Membri 
jkopru forom differenti ta' produzzjoni, 
inkluż sistemi bħal pereżempju l-
agroforestrija u r-raba' b'arbuxelli u siġar u 
li teħtieġ l-inklużjoni ta' żoni ta' art 
mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura 
diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-
definizzjoni qafas ta' "għelejjel 
permanenti" tinkludi ż-żoni li realment 
jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma 
jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-
mixtliet u l-imsajġar b'newba qasira li jridu 
jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-
definizzjoni qafas ta' "bur permanenti" 
jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li tippermetti 

(5) Sabiex jinżammu l-elementi 
komuni fl-Unjoni kollha biex jiġu żgurati 
l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-
Istati Membri, it-trattament ugwali bejn il-
bdiewa Ewropej, iżda mingħajr ma jiġu 
limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi 
tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stipulata 
definizzjoni qafas għal "żona agrikola". 
Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati 
għal "raba' li jinħadem", "għelejjel 
permanenti" u "bur permanenti" jiġu 
stipulati b'mod wiesa' biex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-
definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet 
lokali u l-prattiki tradizzjonali tagħhom. 
Id-definizzjoni qafas għal "raba' li 
jinħadem" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod li 
tippermetti lill-Istati Membri jkopru forom 
differenti ta' produzzjoni, inkluż sistemi 
bħal pereżempju l-agroforestrija u r-raba' 
b'arbuxelli u siġar u li teħtieġ l-inklużjoni 
ta' żoni ta' art mistrieħa sabiex tiġi żgurata 
n-natura diżakkoppjata tal-interventi. 
Jenħtieġ li d-definizzjoni qafas ta' 
"għelejjel permanenti" tinkludi ż-żoni li 
realment jintużaw għall-produzzjoni u 
dawk li ma jintużawx għall-produzzjoni, 
kif ukoll il-mixtliet u l-imsajġar b'newba 
qasira li jridu jiġu definiti mill-Istati 
Membri. Id-definizzjoni qafas ta' "bur 
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lill-Istati Membri jispeċifikaw aktar kriterji 
u tippermettihom jinkludu speċijiet għajr 
il-ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor li 
jistgħu jintużaw għar-ragħa jew li jistgħu 
jipproduċu għalf għall-annimali, kemm 
jekk jintuża għall-produzzjoni reali u 
kemm jekk le.

permanenti" jenħtieġ li tiġi stipulata b'mod 
li tippermetti lill-Istati Membri 
jispeċifikaw aktar kriterji u tippermettihom 
jinkludu speċijiet għajr il-ħxejjex jew 
foraġġ erbaċew ieħor li jistgħu jintużaw 
għar-ragħa, jipprovdu żona ta' foraġġ 
għad-dakkara, jew li jistgħu jipproduċu 
għalf għall-annimali, kemm jekk jintuża 
għall-produzzjoni reali u kemm jekk le.

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-bwar permanenti f'ċerti żoni tiddependi fuq prattiki tradizzjonali, peress li 
bosta mergħat permanenti b'input baxx huma żoni ta' foraġġ essenzjali għad-dakkara.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u 
Orizzont Ewropa jenħtieġ li jħeġġu lill-
FAEŻR biex juża bl-aħjar mod ir-riżultati 
tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikolari dawk li ġejjin minn proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont Ewropa u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) 
għall-"produttività u s-sostenibbiltà fil-
qasam agrikolu", li jwasslu għall-
innovazzjonijiet fis-settur tal-biedja u fiż-
żoni rurali.

(6) Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u 
Orizzont Ewropa jenħtieġ li jħeġġu lill-
FAEŻR biex juża bl-aħjar mod ir-riżultati 
tar-riċerka u l-innovazzjoni, b'mod 
partikolari dawk li ġejjin minn proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont Ewropa u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) 
għall-"produttività agrikola u sostenibbiltà 
ambjentali", li jwasslu għall-
innovazzjonijiet li jħallu impatt pożittiv 
dirett fis-settur tal-biedja u fiż-żoni rurali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-
prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ 
għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa 
ġenwini. Sabiex jiġi żgurat approċċ 
komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali 

(9) Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-
prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ 
għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa 
ġenwini. Sabiex jiġi żgurat approċċ 
komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali 
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mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata 
definizzjoni qafas għal "bidwi ġenwin" li 
turi l-elementi essenzjali. Fuq il-bażi ta' 
dan il-qafas, jenħtieġ li fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri jiddefinixxu liema bdiewa 
mhumiex ikkunsidrati ġenwini fuq il-bażi 
ta' kundizzjonijiet bħal pereżempju t-
testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq 
l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-
kumpanija u l-inklużjoni fir-reġistri. 
Jenħtieġ ukoll li din ma tirriżultax f'li ma 
jkunx jista' jingħata appoġġ lill-bdiewa 
pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li 
huma impenjati wkoll f'attivitajiet mhux 
agrikoli barra mill-azjenda agrikola 
tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli 
tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa 
soċjoekonomika taż-żoni rurali.

mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata 
definizzjoni qafas għal "bidwi ġenwin" li 
turi l-elementi essenzjali. Fuq il-bażi ta' 
dan il-qafas, jenħtieġ li fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri jiddefinixxu liema bdiewa 
mhumiex ikkunsidrati ġenwini fuq il-bażi 
ta' kundizzjonijiet bħal pereżempju t-
testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq 
l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-
kumpanija u l-inklużjoni fir-reġistri. 
Jenħtieġ ukoll li din ma tirriżultax f'li ma 
jkunx jista' jingħata appoġġ lill-bdiewa 
pluriattivi, li huma attivi fil-biedja u li 
jikkontribwixxu għas-sostenibbiltà tas-
settur agrikolu, iżda li huma impenjati 
wkoll f'attivitajiet mhux agrikoli barra mill-
azjenda agrikola tagħhom, minħabba li l-
attivitajiet multipli tagħhom spiss isaħħu 
lin-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn it-tipi ta' interventi tal-pagamenti 
diretti u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp 
rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-
objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, jenħtieġ 
li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell 
tal-Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-
elementi essenzjali.

(10) Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
bejn it-tipi ta' interventi tal-pagament 
dirett u t-tipi ta' interventi tal-iżvilupp 
rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-
objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, ta' 
importanza kritika, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita definizzjoni qafas fil-livell tal-
Unjoni għal "bidwi żagħżugħ" bl-elementi 
wiesgħa essenzjali, li jenħtieġ li ma tkunx 
restrittiva ħalli taġevola lill-bdiewa ġodda 
fl-agrikoltura u tirrifletti r-realtajiet fil-
post tal-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta' appoġġ preċedenti dwar dan is-suġġett kienu restrittivi wisq u wasslu biex il-
bdiewa żgħażagħ ġew esklużi mill-appoġġ.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa essenzjali għall-futur tal-
Ewropa u tal-pjaneta li b'urġenza l-
Unjoni telimina gradwalment l-appoġġ 
agrikolu għall-bdiewa li ma jsegwux 
operazzjonijiet ambjentalment u 
klimatikament sostenibbli.

Ġustifikazzjoni

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tingħata sustanza lill-
objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-
Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-aktar sfidi 
reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst 
sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-
orjentazzjonijiet mogħtija fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ 
li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi 

(11) Sabiex tingħata sustanza lill-
objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-
Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), filwaqt li tiġi protetta l-
komunalità tagħha, kif ukoll biex jiġi 
żgurat li l-Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-
aktar sfidi reċenti tagħha, u l-impenji 
internazzjonali tagħha, huwa xieraq li jiġi 
previst sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu 
l-orjentazzjonijiet mogħtija fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
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fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-
Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom. Filwaqt li jinstab bilanċ 
bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp 
sostenibbli, f'konformità mal-valutazzjoni 
tal-impatt, dawn l-objettivi speċifiċi 
jenħtieġ li jittraduċu l-objettivi ġenerali tal-
PAK f'prijoritajiet aktar konkreti u jqisu l-
leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-klima, l-enerġija 
u l-ambjent.

"Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Jenħtieġ 
li jiġi definit aktar sett ta' objettivi speċifiċi 
fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-
Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom. Sabiex jinstab bilanċ bejn 
id-dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli, 
filwaqt li jinżammu l-prinċipji tal-
ġustizzja u l-ugwaljanza, jenħtieġ li l-
Istati Membri jintalbu jieħdu azzjoni biex 
jilħqu l-objettivi speċifiċi kollha. Dawn l-
objettivi speċifiċi jenħtieġ li jittraduċu l-
objettivi ġenerali tal-PAK f'prijoritajiet 
aktar konkreti u jqisu l-leġiżlazzjoni 
rilevanti tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-
rigward tal-klima, l-enerġija, it-trattament 
xieraq tal-annimali, u l-ambjent.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) PAK aktar intelliġenti, 
modernizzata u aktar sostenibbli trid 
tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex 
isservi lill-multifunzjonalità tas-sistemi tal-
agrikoltura, tal-forestrija u tal-ikel tal-
Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-iżvilupp 
teknoloġiku u fid-diġitalizzazzjoni, kif 
ukoll ittejjeb l-aċċess għal għarfien sod, 
rilevanti u ġdid.

(12) PAK aktar agroekoloġika, 
modernizzata u aktar sostenibbli trid 
tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex 
isservi lill-multifunzjonalità tas-sistemi tal-
agrikoltura, tal-forestrija u tal-ikel tal-
Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-iżvilupp 
teknoloġiku u fi prattiki agroekoloġiċi, kif 
ukoll ittejjeb l-aċċess għal u l-iskambju ta' 
għarfien sod, rilevanti u ġdid.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-prinċipji orizzontali kif stabbiliti 
fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea ("TUE") u fl-Artikolu 10 tat-
TFUE, inklużi l-prinċipji ta' sussidjarjetà 
u ta' proporzjonalità kif stabbiliti fl-
Artikolu 5 tat-TUE jenħtieġ li jiġu 
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rispettati fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li 
jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu 
l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, kif ukoll jiġġieldu d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li l-Fondi 
ma jappoġġawx azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal kwalunkwe forma 
ta' segregazzjoni, diskriminazzjoni jew 
esklużjoni. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi 
jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 
sostenibbli u f'konformità mal-
Konvenzjoni ta' Aarhus u l-promozzjoni 
tal-Unjoni tal-għan li tippreserva, 
tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent u 
tiġġieled it-tibdil fil-klima kif stabbilit fl-
Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) tat-
TFUE, filwaqt li jiġi applikat il-prinċipju 
li min iniġġes iħallas.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-mudell ta' implimentazzjoni 
jenħtieġ li ma jwassalx għal sitwazzjoni 
fejn ikollna 27 politika differenti fil-
qasam agrikolu nazzjonali, u b'hekk jiġi 
pperikolat l-ispirtu komuni tal-PAK u 
jinħolqu distorsjonijiet. Jenħtieġ li jħalli 
lill-Istati Membri ċertu livell ta' 
flessibbiltà f'qafas regolatorju komuni 
b'saħħtu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 14



AD\1181813MT.docx 13/196 PE630.523v04-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti u reżiljenti, il-pagamenti diretti 
jibqgħu jikkostitwixxu parti essenzjali biex 
jiġi garantit appoġġ ġust għall-introjtu tal-
bdiewa. B'mod simili, l-investimenti fir-
ristrutturar, il-modernizzazzjoni, l-
innovazzjoni, id-diversifikazzjoni u l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda fl-azjendi agrikoli 
huma neċessarji biex il-bdiewa jmorru 
aħjar fis-suq.

(14) Sabiex jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti u reżiljenti, il-pagamenti diretti 
jibqgħu jikkostitwixxu parti essenzjali biex 
jiġi garantit appoġġ ġust għall-introjtu tal-
bdiewa, b'enfasi qawwija fuq il-pagamenti 
mmirati lejn l-ambjent, il-klima, it-
trattament xieraq tal-annimali kif ukoll it-
titjib tal-kompetittività. B'mod simili, l-
investimenti fir-ristrutturar, il-
modernizzazzjoni, l-innovazzjoni, id-
diversifikazzjoni u l-użu ta' teknoloġiji 
ġodda fl-azjendi agrikoli huma neċessarji 
biex il-bdiewa jmorru aħjar fis-suq. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni lill-isfidi 
tas-soċjetà u lit-temi bħalma huma t-tibdil 
fil-klima, kemm il-mitigazzjoni kif ukoll l-
adattament, b'tali mod li jkun ta' 
benefiċċju għall-bdiewa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni 
dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", l-
espożizzjoni tas-suq, it-tibdil fil-klima u l-
frekwenza u s-severità ta' avvenimenti 
estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, 
kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, 
jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-
prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq 
l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa 
huma finalment responsabbli għat-tfassil 
tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi 
żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan 
l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu 
jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma 
fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju 
biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex 
jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji 

(15) Fil-kuntest ta' PAK aktar orjentata 
lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni 
dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", l-
espożizzjoni tas-suq, l-assenza ta' klawsoli 
ta' reċiproċità fil-ftehimiet kummerċjali 
ma' pajjiżi terzi, it-tibdil fil-klima u l-
frekwenza u s-severità ta' avvenimenti 
estremi tat-temp assoċjati ma' dan it-tibdil, 
kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, 
jistgħu jwasslu għal riskji ta' volatilità tal-
prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq 
l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa 
huma finalment responsabbli għat-tfassil 
tal-istrateġiji tagħhom u għat-titjib tar-
reżiljenza tal-azjendi agrikoli tagħhom, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi 
żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan 
l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu 
jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma 



PE630.523v04-00 14/196 AD\1181813MT.docx

MT

xierqa għall-investimenti u aċċess għall-
kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment 
tal-għarifen u l-pariri.

fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju 
biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex 
jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji 
xierqa għall-investimenti u aċċess għall-
kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment 
tal-għarfien u l-pariri.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) It-tisħiħ tal-kura għall-ambjent u 
tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni 
għall-kisba tal-objettivi relatati mal-
ambjent u l-klima tal-Unjoni hija prijorità 
għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-
forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li 
l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni 
akbar fir-rigward ta' dawn l-objettivi. Skont 
il-mudell ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li l-
azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-
degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-
klima tkun immexxija mir-riżultati u 
jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 
tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta' riżultat.

(16) L-appoġġ u t-titjib tal-protezzjoni 
tal-ambjent, il-bijodiversità u d-diversità 
ġenetika fis-sistema agrikola, kif ukoll tal-
azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni għall-
kisba tal-objettivi relatati mal-ambjent u l-
klima tal-Unjoni hija prijorità għolja ħafna 
fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-forestrija tal-
Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-arkitettura 
tal-PAK tirrifletti ambizzjoni akbar fir-
rigward ta' dawn l-objettivi. Skont il-
mudell ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li l-
azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-
degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-
klima tkun immexxija mir-riżultati u 
jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 
tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta' riżultat.

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn 
problemi strutturali bħal nuqqas ta' 
opportunitajiet ta' xogħol attraenti, 
nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment 
fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-
servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-
żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ 
in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, 
b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-
dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz 
tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid 
ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir 
tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, 
bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tiġdid ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta' "rħula 
Intelliġenti" fil-kampanja Ewropea. Kif 
indikat fil-Komunikazzjoni dwar "Il-

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn 
problemi strutturali bħal nuqqas ta' 
opportunitajiet ta' xogħol attraenti, 
nuqqasijiet ta' ħiliet, nuqqas ta' investiment 
fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-
servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-
żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ 
in-nisġa soċjoekonomika f'dawk l-oqsma, 
b'mod konformi mal-Cork 2.0. Id-
dikjarazzjoni, b'mod partikolari permezz 
tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid 
ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir 
tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, 
bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-
tiġdid ġenerazzjonali, żieda fl-
integrazzjoni tan-nisa fl-ekonomija rurali, 
u l-iżvilupp ta' "rħula Intelliġenti" fil-
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Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja", il-ktajjen ta' 
valur rurali ġodda bħal pereżempju l-
enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija 
emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-
ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb 
għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni 
rurali. F'dan il-kuntest, l-istrumenti 
finanzjarji u l-użu tal-garanzija InvestEU 
jistgħu jkollhom rwol kruċjali biex jiġi 
żgurat aċċess għall-finanzjament u biex 
tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi 
agrikoli u tal-intrapriżi. Hemm il-potenzjal 
għal opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni 
rurali għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti 
legalment, u b'hekk tiġi promossa l-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom 
speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' 
Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

kampanja Ewropea. Kif indikat fil-
Komunikazzjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel 
u tal-Biedja", il-ktajjen ta' valur rurali 
ġodda bħal pereżempju l-enerġija 
rinnovabbli, il-bijoekonomija emerġenti, l-
ekonomija ċirkolari u l-ekoturiżmu jistgħu 
joffru potenzjal tajjeb għat-tkabbir u għall-
impjiegi fiż-żoni rurali, filwaqt li jiġu 
ppreservati r-riżorsi naturali. F'dan il-
kuntest, l-istrumenti finanzjarji u l-użu tal-
garanzija InvestEU jistgħu jkollhom rwol 
kruċjali biex jiġi żgurat aċċess għall-
finanzjament u biex tissaħħaħ il-kapaċità 
tat-tkabbir tal-azjendi agrikoli u tal-
intrapriżi. Hemm il-potenzjal għal 
opportunitajiet ta' xogħol fiż-żoni rurali 
għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz residenti 
legalment, u b'hekk tiġi promossa l-
integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom 
speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta' 
Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-
sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem 
bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur u 
nutrittiv f'kull ħin. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li tkompli tgħin biex tittejjeb ir-
reazzjoni tal-agrikoltura tal-Unjoni għal 
talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u s-saħħa, 
inkluż il-produzzjoni agrikola sostenibbli, 
nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, il-ħela 
tal-ikel u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ 
li l-PAK tkompli tippromwovi l-
produzzjoni b'karatteristiċi speċifiċi u ta' 
valur, filwaqt li fl-istess ħin tgħin lill-
bdiewa biex jaġġustaw b'mod proattiv il-
produzzjoni tagħhom skont is-sinjali tas-
suq u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi.

(17) Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-
sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem 
bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur, 
tajjeb għas-saħħa u nutrittiv f'kull ħin. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li tkompli tgħin 
biex tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-
Unjoni għal talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u 
s-saħħa, inkluż il-produzzjoni agrikola 
sostenibbli, nutrizzjoni aktar tajba għas-
saħħa, il-ħela tal-ikel u t-trattament xieraq 
tal-annimali. Jenħtieġ li l-PAK tkompli 
tippromwovi l-produzzjoni sostenibbli 
b'karatteristiċi speċifiċi u ta' valur, filwaqt 
li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex 
jaġġustaw b'mod proattiv il-produzzjoni 
tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet 
tal-konsumaturi.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) F'konformità mal-impenn għall-
Aġenda 2030 u l-Ftehim ta' Pariġi, u mal-
konklużjonijiet tal-Valutazzjoni 
Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u 
Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp, kif 
ukoll mar-rakkomandazzjonijiet tar-
Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt 
għall-ikel, l-Unjoni u l-Istati Membri 
tagħha jenħtieġ li jwettqu tranżizzjoni lejn 
sistema tal-ikel u tal-agrikoltura Ewropea 
sostenibbli. Il-perkors għal din it-
tranżizzjoni jenħtieġ li jiffoka fuq li 
jippromwovi prattiki agrikoli diversifikati, 
sostenibbli u reżiljenti, li jikkontribwixxu 
għall-ħarsien u għat-titjib tar-riżorsi 
naturali, isaħħu l-ekosistemi u li jadattaw 
u jimmitigaw it-tibdil fil-klima, bl-
aġġustament tal-produzzjoni tal-bhejjem 
għal kapaċitajiet tat-trasport ekoloġiċi, 
bil-minimizzazzjoni tad-dipendenza fuq 
inputs mhux sostenibbli inklużi l-enerġiji 
fossili u bit-titjib progressiv tal-
bijodiversità u l-kwalità tal-ħamrija.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Filwaqt li l-Pjan ta' Azzjoni 
Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-
reżistenza għall-antimikrobiċi jqis it-
tilqim bħala intervent kosteffikaċi tas-
saħħa pubblika biex tiġi miġġielda l-
AMR, l-ispiża relattivament għolja tad-
dijanjożi, tal-alternattivi antimikrobjali u 
tat-tilqim meta mqabbla ma' antibijotiċi 
konvenzjonali tippreżenta ostakolu biex 
tiżdied ir-rata tat-tilqim tal-annimali.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Sabiex jintlaħqu l-objettivi 
ambjentali tal-PAK iżda anke l-eżiġenzi 
tas-soċjetà f'termini ta' titjib fis-sikurezza 
tal-ikel, jenħtieġ li promoss l-użu ta' 
prodotti fertilizzanti b'livelli baxxi ħafna 
ta' metalli tqal.

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament tal-UE dwar il-fertilizzanti li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u 
Nru 1107/2009 li ġie adottat dan l-aħħar għandu jinkludi diversi dispożizzjonijiet dwar it-
tikkettar fir-rigward tal-metalli tqal bħall-kadmju u l-arseniku, b'mod partikolari fil-fosfati. 
It-tikkettar se jippermetti lill-bdiewa jkollhom għarfien sħiħ dwar l-ammont tal-kontaminanti 
li jinsabu fil-prodotti fertilizzanti li jużaw. Tali dispożizzjonijiet dwar it-tikkettar jenħtieġ li 
jippromwovu agrikoltura aktar sostenibbli f'konformità mal-objettivi tal-ekoloġizzazzjoni tal-
PAK u l-promozzjoni ta' standards ta' kwalità għolja fl-UE.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Abbażi tas-sistema preċendenti ta' 
kundizzjonalità implimentata sal-2020, is-
sistema tal-kundizzjonalità ġdid torbot il-
ħlas sħiħ tal-appoġġ tal-PAK mal-
konformità tal-benefiċjarji ma' standards 
bażiċi li jirrigwardaw l-ambjent, it-tibdil 
fil-klima, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. L-istandards bażiċi jinkludu 
f'forma simplifikata lista ta' rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni (SMRs) u standards ta' 
kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba 
tal-art (KAAT). Dawn l-istandards bażiċi 
jenħtieġ li jqisu aħjar l-isfidi ambjentali u 
klimatiċi u l-arkitettura ambjentali l-ġdida 

(21) Abbażi tas-sistema preċendenti ta' 
kundizzjonalità implimentata sal-2020, is-
sistema tal-kundizzjonalità ġdid torbot il-
ħlas sħiħ tal-appoġġ tal-PAK mal-
konformità tal-benefiċjarji ma' standards 
bażiċi li jirrigwardaw l-ambjent, it-tibdil 
fil-klima, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali, is-saħħa tal-pjanti u t-trattament 
xieraq tal-annimali. L-istandards bażiċi 
jinkludu f'forma simplifikata lista ta' 
rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (SMRs) u 
standards ta' kundizzjonijiet agrikoli u 
ambjentali tajba tal-art (KAAT). Dawn l-
istandards bażiċi jenħtieġ li jqisu aħjar l-
isfidi ambjentali u klimatiċi u l-arkitettura 
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tal-PAK, u b'hekk jagħtu livell ogħla ta' 
ambizzjoni ambjentali u klimatika kif 
ħabbret il-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni 
tal-Ikel u tal-Biedja" u l-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP). Il-kundizzjonalità 
għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli 
b'għarfien aħjar min-naħa tal-benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li jiġu rispettati dawk l-
istandards bażiċi. Għandha l-għan ukoll li 
l-PAK issir aktar kompatibbli mal-
aspettattivi tas-soċjetà permezz tat-titjib 
tal-konsistenza tal-politika mal-objettivi 
dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri 
tal-annimali. Jenħtieġ li l-kundizzjonalità 
tifforma parti integrali tal-arkitettura 
ambjentali tal-PAK, bħala parti mil-linja 
bażi għal impenji ambjentali u klimatiċi 
aktar ambizzjużi, u jenħtieġ li tkun 
applikata b'mod komprensiv fl-Unjoni 
kollha. Għal dawk il-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' dawk ir-rekwiżiti, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu 
applikati penali proporzjonali, effettivi u 
dissważivi f'konformità mar-[Regolament 
Orizzontali]

ambjentali l-ġdida tal-PAK, u b'hekk 
jagħtu livell ogħla ta' ambizzjoni 
ambjentali u klimatika kif ħabbret il-
Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u 
tal-Biedja" u l-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP). Il-kundizzjonalità 
għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta' agrikoltura sostenibbli 
b'għarfien aħjar min-naħa tal-benefiċjarji 
dwar il-ħtieġa li jiġu rispettati dawk l-
istandards bażiċi. Jenħtieġ ukoll li l-
benefiċjarji jiġu kkumpensati kif xieraq 
biex jissodisfaw dawn l-istandards. 
Għandha l-għan ukoll li l-PAK issir aktar 
kompatibbli mal-aspettattivi tas-soċjetà 
permezz tat-titjib tal-konsistenza tal-
politika mal-objettivi dwar l-ambjent, is-
saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-
saħħa tal-pjanti u t-trattament xieraq tal-
annimali. Jenħtieġ li l-kundizzjonalità 
tifforma parti integrali tal-arkitettura 
ambjentali tal-PAK, bħala parti mil-linja 
bażi għal impenji ambjentali u klimatiċi 
aktar ambizzjusżi, u jenħtieġ li tkun 
applikata b'mod komprensiv fl-Unjoni 
kollha. Għal dawk il-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' dawk ir-rekwiżiti, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu 
applikati penali proporzjonali, effettivi u 
dissważivi f'konformità mar-[Regolament 
Orizzontali]

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-qafas tal-istandards tal-KAAT 
għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-
mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-
klima, l-indirizzar tal-isfidi tal-ilma, il-
protezzjoni u l-kwalità tal-ħamrija u l-
protezzjoni u l-kwalità tal-bijodiversità. Il-
qafas irid jissaħħaħ sabiex iqis b'mod 
partikolari l-prattiki stabbiliti sal-2020 taħt 
l-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, il-

(22) Il-qafas tal-istandards tal-KAAT 
għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-
mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-
klima, l-indirizzar tal-isfidi tal-ilma, il-
protezzjoni u l-kwalità tal-ħamrija u l-
protezzjoni u l-kwalità tal-bijodiversità. Il-
qafas irid jissaħħaħ sabiex iqis b'mod 
partikolari l-prattiki stabbiliti sal-2020 taħt 
l-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, il-
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mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li 
tittejjeb is-sostenibbiltà tal-azjendi agrikoli, 
u b'mod partikolari l-ġestjoni tan-nutrijenti. 
Huwa rikonoxxut li kull KAAT 
tikkontribwixxi għal objettivi multipli. 
Sabiex jiġi implimentat il-qafas, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiddefinixxu standard 
nazzjonali għal kull wieħed mill-istandards 
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni filwaqt li iqisu 
l-karatteristiċi speċifiċi taż-żona 
kkonċernata, inkluż il-kundizzjonijiet tal-
ħamrija u tal-klima, il-kundizzjonijiet 
eżistenti tal-biedja, l-użu tal-art, in-newba, 
il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli. Barra minn hekk l-Istati Membri 
jistgħu wkoll jiddefinixxu standards 
nazzjonali oħra relatati mal-objettivi 
ewlenin stipulati fl-Anness III sabiex itejbu 
r-riżultati ambjentali u klimatiċi tal-qafas 
KAAT. Bħala pati mill-qafas KAAT, 
sabiex tiġi appoġġata l-prestazzjoni 
agronomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli, se jiġu stabbiliti pjanijiet ta' 
ġestjoni tan-nutrijenti bl-għajnuna ta' 
Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi 
Agrikoli elettronika apposta magħmula 
disponibbli mill-Istati Membri lill-bdiewa 
individwali. L-għodda jenħtieġ li tipprovdi 
appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda fl-
azjendi agrikoli li jibda minn 
funzjonalitajiet minimi għall-ġestjoni tan-
nutrijenti. Jenħtieġ li interoperabbiltà u 
modularità mifruxa jiżguraw il-possibbiltà 
li jiżdiedu applikazzjonijiet elettroniċi oħra 
fl-azjendi agrikoli u għall-governanza 
elettronika. Sabiex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa u fl-
Unjoni kollha, il-Kummissjoni tista' 
tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fit-
tfassil tal-Għodda kif ukoll fil-ħażna tad-
data u fis-servizzi tal-ipproċessar meħtieġa.

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li 
tittejjeb is-sostenibbiltà tal-azjendi agrikoli, 
u b'mod partikolari l-ġestjoni tan-nutrijenti 
u t-tnaqqis tal-input tas-sustanzi kimiċi. 
Huwa rikonoxxut li kull KAAT 
tikkontribwixxi għal objettivi multipli. 
Sabiex jiġi implimentat il-qafas, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiddefinixxu standard 
nazzjonali għal kull wieħed mill-istandards 
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni filwaqt li iqisu 
l-karatteristiċi speċifiċi taż-żona 
kkonċernata, inkluż il-kundizzjonijiet tal-
ħamrija u tal-klima, il-kundizzjonijiet 
eżistenti tal-biedja, l-użu tal-art, in-newba, 
il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli. Barra minn hekk l-Istati Membri 
jistgħu wkoll jiddefinixxu standards 
nazzjonali oħra relatati mal-objettivi 
ewlenin stipulati fl-Anness III sabiex itejbu 
r-riżultati ambjentali u klimatiċi tal-qafas 
KAAT. Bħala pati mill-qafas KAAT, 
sabiex tiġi appoġġata l-prestazzjoni 
agronomika u ambjentali tal-azjendi 
agrikoli, se jiġu stabbiliti pjanijiet ta' 
ġestjoni tan-nutrijenti u tnaqqis tal-input 
bl-għajnuna ta' Għodda għas-Sostenibbiltà 
tal-Azjendi Agrikoli elettronika apposta 
magħmula disponibbli mill-Istati Membri 
lill-bdiewa individwali. L-użu ta' pjan ta' 
ġestjoni tan-nutrijenti jenħtieġ li jqis id-
daqs u l-intensità tal-azjenda agrikola. L-
għodda jenħtieġ li tipprovdi appoġġ għad-
deċiżjonijiet meħuda fl-azjendi agrikoli li 
jibda minn funzjonalitajiet minimi għall-
ġestjoni tan-nutrijenti u t-tnaqqis tal-input 
u t-titjib tal-kwalità tal-ħamrija. Jenħtieġ 
li interoperabbiltà u modularità mifruxa 
jiżguraw il-possibbiltà li jiżdiedu 
applikazzjonijiet elettroniċi oħra fl-azjendi 
agrikoli u għall-governanza elettronika. 
Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi 
bejn il-bdiewa u fl-Unjoni kollha, il-
Kummissjoni tista' tipprovdi appoġġ lill-
Istati Membri fit-tfassil tal-Għodda kif 
ukoll fil-ħażna tad-data u fis-servizzi tal-
ipproċessar meħtieġa.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Filwaqt li l-prodotti tal-plastik 
agrikoli jikkostitwixxu perċentwal baxx 
tal-ammont globali tal-plastik użat u l-
iskart tal-plastik iġġenerat, l-użu tagħhom 
huwa kkonċentrat ġeografikament. Barra 
minn hekk, il-kategoriji tal-prodotti tal-
plastik agrikoli għandhom kompożizzjoni 
omoġena ħafna, li twassal biex il-fluss tal-
iskart isir siewi ħafna għar-riċiklatur. Fil-
proposta tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
jenħtieġ li tiġi indirizzata l-problema tal-
iskart tal-plastik agrikolu u jenħtieġ li sal-
2023, il-Kummissjoni Ewropea tintroduċi, 
kif xieraq, standard KAAT ġdid għal 
kundizzjoni tal-art agrikola u ambjentali 
tajba dwar l-iskart tal-plastik bħala 
element ġdid ta' kundizzjonalità mtejba 
fuq terminu medju. Skont ir-rekwiżit il-
ġdid tal-kundizzjonalità, il-bdiewa jkunu 
obbligati jużaw impriża ta' ġestjoni tal-
iskart awtorizzata biex jorganizzaw il-ġbir 
u r-riċiklaġġ tal-plastik, u jżommu 
evidenza li l-iskart tal-plastik ġie ttrattat 
b'mod korrett.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-SMRs iridu jkunu implimentati 
bis-sħiħ mill-Istati Membri sabiex isiru 
operattivi fil-livell tal-azjendi agrikoli u 
sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-
bdiewa. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
tar-regoli dwar il-kundizzjonalità fit-tisħiħ 
tas-sostenibbiltà tal-politika, jenħtieġ li l-
SMRs jinkludu l-leġiżlazzjoni kollha tal-
Unjoni dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, 

(23) L-SMRs iridu jkunu implimentati 
bis-sħiħ mill-Istati Membri sabiex isiru 
operattivi fil-livell tal-azjendi agrikoli u 
sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-
bdiewa. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza 
tar-regoli dwar il-kundizzjonalità fit-tisħiħ 
tas-sostenibbiltà tal-politika, jenħtieġ li l-
SMRs jinkludu l-leġiżlazzjoni kollha tal-
Unjoni dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, 
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is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u 
l-benessri tal-annimali li l-
implimentazzjoni tagħha fil-livell 
nazzjonali timplika obbligi preċiżi għall-
bdiewa individwali, inkluż obbligi skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE11 u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12 jew id-Direttiva 
tal-Kunsill 91/676/KEE.13 Sabiex issegwi 
d-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif 
mehmuża mar-Regolament (UE) Nru 
1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill,14 id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15 u d-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill16 huma inklużi bħala SMRs fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-kundizzjonalità 
u l-lista tal-istandards tal-KAAT hija adatta 
kif meħtieġ.

is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u 
t-trattament xieraq tal-annimali li l-
implimentazzjoni tagħha fil-livell 
nazzjonali timplika obbligi preċiżi għall-
bdiewa individwali, inkluż obbligi skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE11 u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12 jew id-Direttiva 
tal-Kunsill 91/676/KEE.13 Sabiex issegwi 
d-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif 
mehmuża mar-Regolament (UE) Nru 
1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill,14 id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill15 u d-Direttiva 
2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill16 huma inklużi bħala SMRs fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-kundizzjonalità, 
kif ukoll fid-Direttiva [Id-Direttiva XXX 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti 
tal-plastik fuq l-ambjent] u fir-
Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16a u l-lista tal-
istandards tal-KAAT hija adatta kif 
meħtieġ.

__________________ __________________
11 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal- habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

11 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni 
tal- habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

12 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 
2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

12 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 
2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 
selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

13 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 
tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-
nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p. 1):

13 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni 
tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-
nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p. 1):

14 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 
agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 

14 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 
agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 
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165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 
814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 
485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 
814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 
485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

15 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1).

15 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1).

16 Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 
2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

16 Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 
2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).
16a Regolament (UE) 2019/6 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar prodotti 
mediċinali veterinarji u li jħassar id-
Direttiva 2001/82/KE (ĠU L 4, 7.1.2019, 
p. 43).

Ġustifikazzjoni

Is-sidien tal-annimali jew id-detenturi tal-annimali huma obbligati li jżommu rekords ta' 
prodotti mediċinali li jiġu applikati lilhom. Ir-Regolament jgħid ukoll li "Il-prodotti 
mediċinali antimikrobiċi ma għandhomx jiġu applikati sistematikament..". Il-mandat tal-UE 
dwar id-Direttiva SUP f'dan l-istadju (trilogi) jipproponi projbizzjoni fuq il-prodotti 
ossodegradabbli, bħal dawk li attwalment għadhom qed jintużaw fl-agrikoltura (pereżempju 
riti tal-mulch). Għas-saħħa tal-ħamrija tagħna, huwa kruċjali li dan jiġi implimentat u 
kkontrollat b'mod tajjeb (jekk ikun meħtieġ, imbagħad bħala KAAT u mhux SMR).

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-
ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni 
ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji 
rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet 
ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi 
identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu u jiżguraw l-aċċess għal 
sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli 
bl-iskop li jittejbu l-ġestjoni sostenibbli u l-
prestazzjoni ġenerali tal-azjendi agrikoli u 
tan-negozji rurali, filwaqt li jkopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u biex jiġi identifikat it-titjib 
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miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli 
previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. 
Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi 
għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u 
lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK 
biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn 
il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni 
tal-art minn naħa, u ċerti standards, 
rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk 
ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-
lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li 
japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji 
oħra tal-PAK jew li huma neċessarji 
għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, 
dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif 
ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-
reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni 
tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-
effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi 
tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli 
(AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu 
informazzjoni teknoloġika u xjentifika 
aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-
innovazzjoni.

meħtieġ fir-rigward tal-miżuri kollha fil-
livell tal-azjendi agrikoli previsti fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li 
dawn is-sistemi konsultattivi għall-azjendi 
agrikoli jgħinu lill-bdiewa u lil benefiċjarji 
oħra tal-appoġġ tal-PAK biex isiru aktar 
konxji tar-relazzjoni bejn il-ġestjoni tal-
azjenda agrikola u l-ġestjoni tal-art minn 
naħa, u ċerti standards, rekwiżiti u 
informazzjoni inkluż dawk ambjentali u 
klimatiċi kif ukoll dwar it-trattament 
xieraq tal-annimali, min-naħa l-oħra. Il-
lista ta' dawn tal-aħħar tinkludi standards li 
japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji 
oħra tal-PAK jew li huma neċessarji 
għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, 
dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif 
ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-
reżistenza għall-antimikrobiċi, il-ġestjoni 
tar-riskji, u biex tiġi promossa l-ġestjoni 
sostenibbli tan-nutrijenti, u t-tnaqqis tal-
input. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-
effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi 
tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli 
(AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu 
informazzjoni teknoloġika u xjentifika 
aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Sabiex jiġi żgurat li l-bdiewa fl-
Unjoni jingħataw pariri ta' kwalità 
għolja, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tiddefinixxi standards minimi fir-rigward 
tas-servizzi ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli, f'termini tal-kwalità u tal-
kopertura territorjali tal-pariri li 
jingħataw. Qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament u għall-finijiet tal-kontroll 
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tal-kwalità, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
takkredita s-servizzi ta' konsulenza għall-
azjendi agrikoli kollha. Fil-każijiet fejn 
din tikkonkludi li servizz konsultattiv 
għall-azjendi agrikoli ma jissodisfax l-
istandards minimi, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tinnotifika lill-Istat Membru 
kkonċernat bil-miktub u titolbu jieħu 
azzjoni ta' rimedju.

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa jeħtieġ li jiksbu tipi ġodda ta' ħiliet u għarfien sabiex jadottaw prattiki agrikoli 
ġodda u aktar sostenibbli, li spiss ikunu aktar kumplessi minn dawk li jeżistu bħalissa. 
Għalhekk, l-għoti ta' servizzi ta' konsulenza għall-azjendi agrikoli (FAS) ta' kwalità għolja 
qed isir dejjem aktar importanti. Madankollu, bħalissa jidher li l-PAK ma għandhiex sistema 
reali biex tikkontrolla l-kwalità tal-FAS, li l-kapaċità tagħhom biex jgħinu lill-bdiewa tvarja 
ħafna bejn l-Istati Membri.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni 
aktar ġusta tal-appoġġ għall-introjtu, l-
ammonti tal-pagamenti diretti 'l fuq minn 
ċertu limitu massimu jenħtieġ li jitnaqqsu 
u l-prodott jenħtieġ li jew jintużaw għall-
pagamenti diretti diżakkoppjati u bi 
prijorità għall-appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementarju għas-
sostenibbiltà, jew jiġi trasferit lill-FAEŻR. 
Sabiex jiġu evitati effetti negattivi fuq l-
impjieg, jenħtieġ li titqies il-manodopera 
meta jiġi applikat il-mekkaniżmu.

(25) Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni 
aktar ġusta tal-appoġġ għall-introjtu, l-
ammonti tal-pagamenti diretti 'l fuq minn 
ċertu limitu massimu jenħtieġ li jiġu 
limitati u l-prodott jenħtieġ li jintuża, 
bħala prijorità, għal skemi favur il-klima 
u l-ambjent, jew jiġi trasferit lill-FAEŻR, 
u jintuża għal pagamenti diretti 
diżakkoppjati għall-appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementarju għas-
sostenibbiltà;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-azjendi agrikoli żgħar jibqgħu l-
qofol tal-agrikoltura tal-Unjoni minħabba li 
għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-
impjiegi rurali u jikkontribwixxu għall-
iżvilupp territorjali. Sabiex tiġi promossa 
distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-appoġġ 
u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv 
għall-benefiċjarji ta' ammonti żgħar, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-
għażla li joffru lill-bdiewa żgħar il-
possibbiltà li jissosstitwixxu l-pagamenti 
diretti l-oħra billi jipprovdu pagament ta' 
somma f'daqqa għall-eqreb numru sħiħ 
għall-bdiewa żgħar.

(28) L-azjendi agrikoli żgħar jibqgħu l-
qofol tal-agrikoltura tal-Unjoni minħabba li 
għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-
impjiegi rurali, b'mod partikolari fiż-żoni 
żvantaġġati u periferali, u jikkontribwixxu 
għal żvilupp territorjali bbilanċjat. Sabiex 
tiġi promossa distribuzzjoni aktar 
ibbilanċjata tal-appoġġ u sabiex jitnaqqas 
il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji ta' 
ammonti żgħar, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkollhom l-għażla li joffru lill-bdiewa żgħar 
il-possibbiltà li jissosstitwixxu l-pagamenti 
diretti l-oħra billi jipprovdu pagament ta' 
somma f'daqqa għall-eqreb numru sħiħ 
għall-bdiewa żgħar.

Ġustifikazzjoni

L-azjendi agrikoli żgħar li jinsabu f'żoni periferali u żvantaġġati qed jiffaċċjaw theddida 
partikolari.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-biedja organika qed tiżviluppa 
f'bosta pajjiżi Ewropej u għandha rekord 
ippruvat li tipprovdi beni pubbliċi, 
tippreserva s-servizzi tal-ekosistema u r-
riżorsi naturali, tnaqqas l-inputs, tattira 
lill-bdiewa żgħażagħ u lin-nisa b'mod 
partikolari, toħloq impjiegi, tesperimenta 
b'mudelli ta' negozju ġodda, tissodisfa l-
eżiġenzi tas-soċjetà, u tagħti spinta liż-
żoni rurali. Madankollu, iż-żieda fid-
domanda għal prodotti organiċi tkompli 
tisboq it-tkabbir fil-produzzjoni. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom jinkludu 
objettivi li jżidu s-sehem ta' art agrikola 
b'ġestjoni organika sabiex tiġi ssodisfata 
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d-domanda dejjem akbar għal prodotti 
organiċi, u tiġi żviluppata l-katina tal-
provvista organika kollha. L-Istati 
Membri jistgħu jiffinanzjaw il-
konverżjoni u l-manutenzjoni organiċi 
permezz ta' miżuri għall-iżvilupp rurali 
jew ekoskemi, jew permezz ta' taħlita tat-
tnejn li huma, u jenħtieġ li jiżguraw li l-
baġits allokati jkunu fuq l-istess livell tat-
tkabbir mistenni fil-produzzjoni organika.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-
bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-
sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn 
jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri 
bħala pagament li jingħata jew għall-
inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista 
ta' oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' 
benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew 
bħala kumpens għall-introduzzjoni ta' 
dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ 
li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-
prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-
PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-
prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni 
msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-
iskemi jistgħu wkoll jinkludu "skemi ta' 
livell ta' dħul" li tista' tkun kundizzjoni 
biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali 

(31) Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati 
Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi 
jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-
ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-
pagamenti diretti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jistabbilixxu, abbażi ta' lista ta' prattiki 
agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u l-
ambjent stabbilita mill-Kummissjoni, 
Ekoskemi volontarji għall-bdiewa li 
jenħtieġ li jkunu koordinati bis-sħiħ mal-
interventi rilevanti l-oħra. Dawn jenħtieġ li 
jiġu definiti mill-Istati Membri bħala 
pagament li jingħata jew għall-inċentivar u 
r-rimunerazzjoni tal-provvista ta' oġġetti 
pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta' benefiċċju 
għall-ambjent u għall-klima jew bħala 
kumpens għall-introduzzjoni ta' dawn il-
prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ li l-għan 
tagħhom ikun li tissaħħaħ il-prestazzjoni 
ambjentali u klimatika tal-PAK u 
konsegwentement jenħtieġ li jkunu 
maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta' 
kundizzjonalità. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jwarrbu ċertu perċentwal tal-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tagħhom għall-
ekoskemi. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-
prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni 
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aktar ambizzjużi. msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi 
tal-pajsaġġ permanenti, is-sistemi ta' 
ċertifikazzjoni ambjentali u l-biedja 
organika. Dawn l-iskemi jistgħu wkoll 
jinkludu "skemi ta' livell ta' dħul" li tista' 
tkun kundizzjoni biex jittieħdu impenji tal-
iżvilupp rurali aktar ambizzjużi.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw parti mill-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti għall-csabiex itejbu l-
kompetittività, is-sostenibbiltà u/jew il-
kwalità f'ċerti setturi u produzzjonijiet li 
huma partikolarment importanti għal 
raġunijiet soċjali, ekonomiċi jew 
ambjentali u li jgħaddu minn ċerti 
diffikultajiet. Barra minn hekk, jenħtieġ li 
l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw 
parti addizzjonali tal-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti biex jagħtu l-appoġġ 
akkoppjat għall-introjtu speċifikament 
għall-appoġġ tal-produzzjoni tal-għelejjel 
tal-proteina sabiex jitnaqqas id-defiċit tal-
Unjoni f'dan ir-rigward.

(32) Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw parti mill-limitu massimu 
finanzjarju tagħhom disponibbli għall-
pagamenti diretti għall-csabiex itejbu l-
kompetittività, is-sostenibbiltà u/jew il-
kwalità f'ċerti setturi u produzzjonijiet li 
huma partikolarment importanti għal 
raġunijiet soċjali, ekonomiċi, ambjentali 
jew għal raġunijiet li jaffettwaw it-
trattament xieraq tal-annimali u li 
jgħaddu minn ċerti diffikultajiet. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkunu jistgħu wkoll jużaw parti 
addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju 
tagħhom disponibbli għall-pagamenti 
diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu speċifikament għall-appoġġ 
tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina 
sabiex jitnaqqas id-defiċit tal-Unjoni f'dan 
ir-rigward.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-interventi għall-iżvilupp 
rurali, il-prinċipji huma definiti fil-livell 
tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti bażiċi biex l-Istati Membri 

(37) Għall-interventi għall-iżvilupp 
rurali, il-prinċipji huma definiti fil-livell 
tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward 
tar-rekwiżiti bażiċi biex l-Istati Membri 
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japplikaw il-kriterji ta' għażla. Madankollu, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom 
diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu 
kundizzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet 
tagħhom. It-tipi ta' interventi għall-iżvilupp 
rurali jinkludu pagamenti għall-impenji 
ambjentali, klimatiċi u ta' ġestjoni oħrajn li 
l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġaw fit-
territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet 
speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali 
tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
pagamenti lill-bdiewa u maniġers tal-art 
oħrajn li, fuq bażi volontarja, jieħdu 
impenji ta' ġestjoni li jikkontribwixxu 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih u għall-protezzjoni u t-
titjib tal-ambjent inkluż il-kwalità u l-
kwantità tal-ilma, il-kwalità tal-arja, il-
ħamrija, il-biodiversity u s-servizzi tal-
ekosistema inkluż impenji volontarji fin-
Natura 2000 u appoġġ għad-diversità 
ġenetika. L-appoġġ taħt il-pagamenti għall-
impenji ta' ġestjoni jista' wkoll jingħata fil-
forma ta' approċċi mmexxija lokalment, 
integrati jew kooperattivi u interventi 
bbażati fuq ir-riżultati.

japplikaw il-kriterji ta' għażla. Madankollu, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom 
diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu 
kundizzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet 
tagħhom. It-tipi ta' interventi għall-iżvilupp 
rurali jinkludu pagamenti għall-impenji 
ambjentali, klimatiċi u ta' ġestjoni oħrajn li 
l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġaw fit-
territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet 
speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali 
tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 
pagamenti lill-bdiewa u lil maniġers tal-art 
oħrajn li, fuq bażi volontarja, jieħdu 
impenji ta' ġestjoni li jikkontribwixxu 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
għall-adattament għalih u għall-
protezzjoni u t-titjib tal-ambjent inkluż il-
kwalità u l-kwantità tal-ilma, il-kwalità tal-
arja, il-ħamrija, il-biodiversity u s-servizzi 
tal-ekosistema inkluż impenji volontarji 
fin-Natura 2000, iż-Żoni b'Valur Naturali 
Għoli u appoġġ għad-diversità ġenetika. L-
appoġġ taħt il-pagamenti għall-impenji ta' 
ġestjoni jista' wkoll jingħata fil-forma ta' 
approċċi mmexxija lokalment, integrati jew 
kooperattivi u interventi bbażati fuq ir-
riżultati. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni 
jistgħu jinkludu primjums tal-bieda 
organika għall-manutenzjoni tal-art 
organika u l-konverżjoni tagħha; il-
pagamenti għal tipi oħra ta' interventi li 
jappoġġaw sistemi ta' produzzjoni li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent bħall-
agroekoloġija, l-agrikoltura ta' 
konservazzjoni u l-produzzjoni integrata; 
is-servizzi forestali ambjentali u klimatiċi u 
l-konservazzjoni tal-foresti; il-primjums 
għall-foresti u l-istabbiliment tas-sistemi 
tal-agroforestrija; il-benessri tal-annimali; 

(38) L-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni 
jistgħu jinkludu primjums tal-bieda 
organika għall-manutenzjoni tal-art 
organika u l-konverżjoni tagħha; il-
pagamenti għal tipi oħra ta' interventi li 
jappoġġaw sistemi ta' produzzjoni li ma 
jagħmlux ħsara lill-ambjent bħall-biedja 
b'Valur Naturali Għoli, l-agroekoloġija, 
il-produzzjoni integrata u l-biedja diġitali 
u bi preċiżjoni li hi ta' benefiċċju għall-
ambjent; is-servizzi forestali ambjentali u 
klimatiċi u l-konservazzjoni tal-foresti; il-
primjums għall-foresti u l-istabbiliment 
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il-konservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-
iżvilupp tar-riżorsi ġenetiċi. L-Istati 
Membri jistgħu jiżviluppaw skemi oħrajn 
taħt dan it-tip ta' interventi fuq il-bażi tal-
ħtiġijiet tagħhom. Jenħtieġ li dan it-tip ta' 
pagamenti jkopri biss l-ispejjeż 
addizzjonali u l-introjtu mitluf li jirriżultaw 
mill-impenji li jmorru lil hinn mil-linja 
bażi tal-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji 
stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni u fil-liġi 
nazzjonali, kif ukoll il-kundizzjonalità, kif 
stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-
impenji relatati ma' dan it-tip ta' interventi 
jistgħu jittieħdu għal perjodu annwali jew 
pluriennali prestabbilit u jistgħu jmorru lil 
hinn minn seba' snin fejn dan ikun 
debitament ġustifikat.

tas-sistemi tal-agroforestrija; It-trattament 
xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-
annimali; il-konservazzjoni, l-użu 
sostenibbli u l-iżvilupp tar-riżorsi ġenetiċi 
u l-bijodiversità. L-Istati Membri jistgħu 
jiżviluppaw skemi oħrajn taħt dan it-tip ta' 
interventi fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tagħhom. 
Jenħtieġ li dan it-tip ta' pagamenti jkopri 
biss l-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf li jirriżultaw mill-impenji li jmorru 
lil hinn mil-linja bażi tal-istandards u r-
rekwiżiti obbligatorji stabbiliti fid-dritt tal-
Unjoni u fil-liġi nazzjonali, kif ukoll il-
kundizzjonalità, kif stabbilit fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK. L-impenji relatati ma' 
dan it-tip ta' interventi jistgħu jittieħdu għal 
perjodu annwali jew pluriennali 
prestabbilit u jistgħu jmorru lil hinn minn 
seba' snin fejn dan ikun debitament 
ġustifikat.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u 
jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti 
nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti 
ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li 
jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-
Regolament dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 
serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-
art u mill-forestrija [ir-Regolament 
LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu 
bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu 
jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-
afforestazzjoni tal-art u l-ħolqien u r-
riġenerazzjoni tas-sistemi agroforestali; il-

(39) Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u 
jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti 
nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti 
ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li 
jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-
Regolament dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet 
serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-
art u mill-forestrija [ir-Regolament 
LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi 
Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti 
fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu 
bbażati fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
foresti sostenibbli jew strumenti 
ekwivalenti li jipprovdu s-sekwestru 
effikaċi tal-karbonju mill-atmosfera 
filwaqt li tittejjeb il-bijodiversità u jistgħu 
jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-
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protezzjoni, ir-restawr u t-titjib tar-riżorsi 
tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-
adattament; l-investimenti biex jiġu 
garantiti u msaħħa l-konservazzjoni u 
reżiljenza tal-foresti, u l-provvista ta' 
servizzi dwar il-klima u l-ekosistema tal-
foresti; u miżuri u investimenti għall-
appoġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-
bijoekonomija.

ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-
afforestazzjoni tal-art, il-prevenzjoni ta' 
nirien u l-ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-
sistemi agroforestali; il-protezzjoni, ir-
restawr u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, 
filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-adattament; 
l-investimenti biex jiġu garantiti u msaħħa 
l-konservazzjoni u reżiljenza tal-foresti, u 
l-provvista ta' servizzi dwar il-klima u l-
ekosistema tal-foresti; u miżuri u 
investimenti għall-appoġġ tal-enerġija 
rinnovabbli u tal-bijoekonomija.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex jiġi żgurat introjtu ġust u 
settur agrikolu reżiljenti fit-territorju kollu 
tal-Unjoni, l-Istati Membri jstgħu jagħtu 
appoġġ lill-bdiewa f'żoni li qed jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet 
oħra speċifiċi għaż-żona. Fir-rigward tal-
pagamenti għall-ANC, id-deżinjazzjoni tal-
politika ta' Żvilupp Rurali 2014–2020 
jenħtieġ li tkompli tapplika. Biex il-PAK 
tagħti valur miżjud imsaħħaħ tal-Unjoni 
fuq l-ambjent u rinforza s-sinerġiji tagħha 
mal-finanzjament tal-investimenti fin-
natura u l-bijodiversità, huwa meħtieġ li 
jkun hemm miżura separata li l-mira 
tagħha tkun li l-benefiċjarji jiġu 
kkumpensati għall-iżvantaġġi relatati mal-
implimentazzjoni tan-Natura 2000 u tad-
Direttivi Qafas dwar l-Ilma. Għalhekk 
jenħtieġ li jibqa' jingħata l-appoġġ lill-
bdiewa u lid-detenturi tal-foresti biex ikunu 
jistgħu jiġu indirizzati l-iżvantaġġi 
speċifiċi li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2009/147/KE u d-Direttiva 92/43/KEE u 
sabiex jikkontribwixxi għall-ġestjoni 
effettiva tas-siti tan-Natura 2000. Jenħtieġ 
li l-appoġġ ikun disponibbli wkoll għall-
bdiewa biex jgħinhom jindirizzaw l-

(40) Sabiex jiġi żgurat introjtu ġust u 
settur agrikolu reżiljenti fit-territorju kollu 
tal-Unjoni, l-Istati Membri jstgħu jagħtu 
appoġġ lill-bdiewa f'żoni li qed jiffaċċjaw 
restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet 
oħra speċifiċi għaż-żona. Fir-rigward tal-
pagamenti għall-ANC, id-deżinjazzjoni tal-
politika ta' Żvilupp Rurali 2014–2020 
jenħtieġ li tkompli tapplika. Biex il-PAK 
tagħti valur miżjud imsaħħaħ tal-Unjoni 
fuq l-ambjent u rinforza s-sinerġiji tagħha 
mal-finanzjament tal-investimenti fin-
natura u l-bijodiversità, huwa meħtieġ li 
jkun hemm miżura separata li l-mira 
tagħha tkun li l-benefiċjarji jiġu 
kkumpensati għall-iżvantaġġi relatati mal-
implimentazzjoni tan-Natura 2000 u tad-
Direttivi Qafas dwar l-Ilma. Għalhekk 
jenħtieġ li jibqa' jingħata l-appoġġ lill-
bdiewa u lid-detenturi tal-foresti biex ikunu 
jistgħu jiġu indirizzati l-iżvantaġġi 
speċifiċi li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni tad-Direttiva 
2009/147/KE u d-Direttiva 92/43/KEE u 
sabiex jikkontribwixxi għall-ġestjoni 
effettiva tas-siti tan-Natura 2000. Jenħtieġ 
li l-appoġġ ikun disponibbli wkoll għall-
bdiewa biex jgħinhom jindirizzaw l-
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iżvantaġġi fiż-żoni tal-baċiri idrografiċi li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-appoġġ 
jenħtieġ li jkun marbut ma' rekwiżiti 
speċifiċi deskritti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK li jmorru lil hinn mill-istandards u r-
rekwiżiti obbligatorji rilevanti. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-
pagamenti lill-bdiewa ma jwasslux għal 
finanzjament doppju mal-ekoskemi. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet 
speċjali taż-żoni tan-Natura 2000 mill-
Istati Membri fit-tfassil kumplessiv tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

iżvantaġġi fiż-żoni tal-baċiri idrografiċi li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-appoġġ 
jenħtieġ li jkun marbut ma' rekwiżiti 
speċifiċi deskritti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK li jmorru lil hinn mill-istandards u r-
rekwiżiti obbligatorji rilevanti. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-
pagamenti lill-bdiewa ma jwasslux għal 
finanzjament doppju mal-ekoskemi, 
filwaqt li fl-istess ħin jippermettu biżżejjed 
flessibbiltà fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
biex tiġi ffaċilitata l-komplementarjetà 
bejn interventi differenti. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet speċjali 
taż-żoni tan-Natura 2000 mill-Istati 
Membri fit-tfassil kumplessiv tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu 
segwiti permezz ta' appoġġ għall-
investimenti, produttivi kif ukoll mhux 
produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra 
minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu 
jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi 
relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni 
jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-
agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess 
għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-
iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi 
żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, 
kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati 
Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' 
investiment hija inkluża f'dan ir-
Regolament. 

(41) Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu 
segwiti permezz ta' appoġġ għall-
investimenti, produttivi kif ukoll mhux 
produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra 
minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu 
jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi 
relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni 
jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-
agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess 
għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-
foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, 
il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-
iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi 
żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, 
kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati 
Membri, lista negattiva ta' suġġetti ta' 
investiment hija inkluża f'dan ir-
Regolament.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu żgurati 
għodod xierqa għall-ġestjoni tar-riskju, 
jenħtieġ li jinżammu l-primjums tal-
assigurazzjoni u l-fondi mutwi, iffinanzjati 
mill-FAEŻR. Il-kategorija tal-fondi mutwi 
tinkludi kemm dawk marbutin mat-telf tal-
produzzjoni, kif ukoll l-għodod ta' 
stabbilizzazzjoni tal-introjtu speċifiċi għal 
kull settur, marbuta mat-telf fl-introjtu.

(44) Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu żgurati 
għodod xierqa għall-ġestjoni tar-riskju 
f'setturi speċifiċi, jenħtieġ li jinżammu l-
fondi mutwi, iffinanzjati mill-FAEG. Il-
kategorija tal-fondi mutwi tinkludi kemm 
dawk marbutin mat-telf tal-produzzjoni, kif 
ukoll l-għodod ta' stabbilizzazzjoni tal-
introjtu speċifiċi għal kull settur, marbuta 
mat-telf fl-introjtu.

Ġustifikazzjoni

L-ebda premju mill-ġestjoni tar-riskju

Emenda 38

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Jenħtieġ li l-appoġġ jippermetti l-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn mill-inqas żewġ 
entitajiet fid-dawl tal-kisba tal-objettivi tal-
PAK. L-appoġġ jista' jinkludi l-aspetti 
kollha ta' kooperazzjoni bħal din, bħal 
pereżempju t-twaqqif ta' skemi ta' kwalità; 
azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva; 
il-promozzjoni ta' katina ta' provvista 
qasira u swieq lokali; proġetti pilota; Il-
proġetti tal-Grupp Operattiv fi ħdan il-
proġetti ta' żvilupp lokali tal-EIP għall-
produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam 
agrikolu, l-Irħula Intelliġenti, il-klabbs tax-
xerrejja u l-assoċjazzjonijiet għall-użu 
kollettiv tal-makkinarju agrikolu 
(machinery rings); sħubijiet tal-azjendi 
agrikoli; pjanijiet tal-ġestjoni tal-foresti; 
netwerks u raggruppamenti; biedja soċjali; 

(45) Jenħtieġ li l-appoġġ jippermetti l-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn mill-inqas żewġ 
entitajiet fid-dawl tal-kisba tal-objettivi tal-
PAK. L-appoġġ jista' jinkludi l-aspetti 
kollha ta' kooperazzjoni bħal din, bħal 
pereżempju t-twaqqif u l-manutenzjoni ta' 
skemi ta' kwalità; azzjoni ambjentali u 
klimatika kollettiva; il-promozzjoni ta' 
katina ta' provvista qasira u swieq lokali; 
proġetti pilota; Il-proġetti tal-Grupp 
Operattiv fi ħdan il-proġetti ta' żvilupp 
lokali tal-EIP għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu, l-Irħula 
Intelliġenti, il-klabbs tax-xerrejja u l-
assoċjazzjonijiet għall-użu kollettiv tal-
makkinarju agrikolu (machinery rings); 
sħubijiet tal-azjendi agrikoli; pjanijiet tal-
ġestjoni tal-foresti, inkluża l-
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agrikultura appoġġata mill-komunità; 
azzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
LEADER; u t-twaqqif ta' gruppi ta' 
produtturi u organizzazzjonijiet ta' 
produtturi, kif ukoll forom oħra ta' 
kooperazzjoni li jitqiesu meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi speċifiċi tal-PAK.

agroforestrija; netwerks u raggruppamenti; 
biedja soċjali; agrikultura appoġġata mill-
komunità; azzjonijiet fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-LEADER; u t-twaqqif ta' 
gruppi ta' produtturi u organizzazzjonijiet 
ta' produtturi, kif ukoll forom oħra ta' 
kooperazzjoni li jitqiesu meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi speċifiċi tal-PAK.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) L-appoġġ għall-pagamenti diretti 
skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
jenħtieġ li jingħata fil-limitu tal-
allokazzjonijiet nazzjonali li jridu jiġu 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawn l-
allokazzjonijiet nazzjonali jenħtieġ li 
jirriflettu kontinwazzjoni tal-bidliet fejn l-
allokazzjonijiet lill-Istati Membri bl-aktar 
livell baxx ta' appoġġ għal kull ettaru 
jiżdiedu b'mod gradwali biex jagħlqu 50 % 
tad-diskrepanza lejn 90 % tal-medja tal-
Unjoni. Sabiex jitqies il-mekkaniżmu tat-
tnaqqis tal-pagamenti u l-użu tal-prodott 
tiegħu fl-Istat Membru, l-allokazzjonijiet 
finanzjarji indikattivi totali kull sena fil-
Pjan Strateġiku tal-PAK ta' Stat Membru 
jenħtieġ li jkun jista' jaqbeż l-allokazzjoni 
nazzjonali.

(48) Il-FAEG jenħtieġ li ma jipprovdix 
appoġġ għall-attivitajiet li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent, jew li ma jkunux konsistenti 
mal-objettivi relatati mal-klima u l-
ambjent. L-appoġġ għall-pagamenti diretti 
skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
jenħtieġ li jingħata fil-limitu tal-
allokazzjonijiet nazzjonali li jridu jiġu 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dawn l-
allokazzjonijiet nazzjonali jenħtieġ li 
jirriflettu kontinwazzjoni tal-bidliet fejn l-
allokazzjonijiet lill-Istati Membri bl-aktar 
livell baxx ta' appoġġ għal kull ettaru 
jiżdiedu b'mod gradwali biex jagħlqu 50 % 
tad-diskrepanza lejn 90 % tal-medja tal-
Unjoni. Sabiex jitqies il-mekkaniżmu tat-
tnaqqis tal-pagamenti u l-użu tal-prodott 
tiegħu fl-Istat Membru, l-allokazzjonijiet 
finanzjarji indikattivi totali kull sena fil-
Pjan Strateġiku tal-PAK ta' Stat Membru 
jenħtieġ li jkun jista' jaqbeż l-allokazzjoni 
nazzjonali.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Jenħtieġ li l-FAEŻR ma jipprovdix (50) Jenħtieġ li l-FAEŻR ma jipprovdix 
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appoġġ għall-investimenti li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent. Għalhekk huwa neċessarju li 
f'dan ir-Regolament jiġi previst għadd ta' 
regoli ta' esklużjoni, kif ukoll il-possibbiltà 
li jiġu żviluppati aktar dawn il-garanziji 
f'atti delegati. B'mod partikolari, jenħtieġ li 
l-FAEŻR ma jiffinanzjax l-investimenti fl-
irrigazzjoni li ma jikkontribwixxux lejn il-
kisba, jew il-presevazzjoni tal-istatus tajjeb 
tal-korp tal-ilma jew korpi tal-ilma 
assoċjati u l-investimenti fl-afforestazzjoni 
li mhumiex konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

appoġġ għall-investimenti li jagħmlu ħsara 
lill-ambjent jew li ma jkunux konsistenti 
mal-objettivi relatati mal-klima, l-
ambjent, it-trattament xieraq tal-annimali 
u l-bijodiversità. Jenħtieġ li jiġu 
enfasizzati l-investimenti li jiġġeneraw 
benefiċċji kemm ekonomiċi kif ukoll 
ambjentali. Għalhekk huwa neċessarju li 
f'dan ir-Regolament jiġi previst għadd ta' 
regoli ta' esklużjoni aktar speċifiċi, kif 
ukoll il-possibbiltà li jiġu żviluppati aktar 
dawn il-garanziji f'atti delegati. B'mod 
partikolari, jenħtieġ li l-FAEŻR ma 
jiffinanzjax l-investimenti fl-irrigazzjoni li 
ma jikkontribwixxux lejn il-kisba, jew il-
presevazzjoni tal-istatus tajjeb tal-korp tal-
ilma jew korpi tal-ilma assoċjati u l-
investimenti fl-afforestazzjoni li mhumiex 
konsistenti mal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali f'konformità mal-prinċipji tal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-
awtoritajiet jaqdu rwol attiv fl-ekoloġija u 
l-ġestjoni tan-nirien fil-foresti fi 
kwalunkwe azzjoni ta' afforestazzjoni jew 
riforestazzjoni u jsaħħu r-rwol tal-miżuri 
preventivi mhux vinkolanti u tal-ġestjoni 
tal-użu tal-art.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Għall-iskop li jiġi żgurat 
finanzjament xieraq għal ċerti prijoritajiet, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-
allokazzjonijiet finanzjarji minimi għal 
dawn il-prijoritajiet għall-appoġġ taħt l-
FAEŻR. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi bejn il-bdiewa, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita wkoll allokazzjoni minima għall-
appoġġ akkoppjat taħt il-pagamenti diretti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti 
addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju 

(51) Għall-iskop li jiġi żgurat 
finanzjament xieraq għal ċerti prijoritajiet, 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-
allokazzjonijiet finanzjarji minimi għal 
dawn il-prijoritajiet għall-appoġġ taħt l-
FAEŻR. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
ekwi bejn il-bdiewa, jenħtieġ li tiġi 
stabbilita wkoll allokazzjoni minima għall-
appoġġ akkoppjat taħt il-pagamenti diretti. 
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti 
addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju 
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tagħhom disponibbli għall-pagamenti 
diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu speċifikament għat-titjib tal-
kompetittività, tas-sostenibbiltà u/jew tal-
kwalità tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-
proteini.

tagħhom disponibbli għall-pagamenti 
diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu speċifikament għat-titjib tal-
kompetittività, tas-sostenibbiltà u/jew tal-
kwalità tal-produzzjoni sabiex titnaqqas 
id-dipendenza mill-importazzjonijiet tal-
għelejjel tal-proteini.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Filwaqt li tiġi riflessa l-importanza 
tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Unjoni biex 
timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
tikkontriwbixxi biex tiġi simplifikata l-
azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u 
biex tinkiseb mira ġenerali ta' 25 % tan-
nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet taħt il-
PAK huma mistennija li jikkontribwixxu 
għal 40 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali 
tal-PAK għall-objettivi klimatiċi. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u jerġgħu jiġu vvalutati fil-
kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta' 
rieżami rilevanti.

(52) Filwaqt li tiġi riflessa l-importanza 
tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
f'konformità mal-impenji tal-Unjoni biex 
timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se 
jikkontribwixxi biex tiġi simplifikata l-
azzjoni klimatika u jiġu eliminati 
gradwalment is-sussidju ta' ħsara għall-
ambjent fil-politiki tal-Unjoni u biex 
tinkiseb mira ġenerali ta' mill-inqas 30 % 
tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet taħt il-
FEŻR jenħtieġ li jikkontribwixxu għal 
mill-inqas 40 % tal-pakkett finanzjarju 
ġenerali tal-PAK għall-objettivi klimatiċi. 
L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u jerġgħu jiġu vvalutati fil-
kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta' 
rieżami rilevanti.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Fid-dawl tal-importanza tal-ġlieda 
kontra t-telf tal-bijodiversità skont l-
impenji tal-Unjoni għall-implimentazzjoni 
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tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità 
Bijoloġika u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU, dan il-programm se 
jgħin biex il-politiki tal-bijodiversità jiġu 
integrati fil-politika tal-Unjoni, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-art agrikola u l-
ħabitats, u biex jiġu pprovduti EUR 15-il 
biljun fis-sena f'fondi tal-PAK sabiex jiġu 
appoġġati l-għanijiet tal-bijodiversità, li 
kull sena għandhom jiġu ssupplimentati 
b'EUR 5 biljun mir-riżorsi tal-Istati 
Membri. B'mod partikolari, dan il-
finanzjament għandu jappoġġa miżuri 
għall-konservazzjoni tal-bijodiversità kif 
imsemmi fl-Artikolu 28 u miżuri għall-
konservazzjoni tal-bijodiversità msemmija 
fl-Artikoli 65 u 67.

Ġustifikazzjoni

Il-waqfien tat-telf tal-bijodiversità

Emenda 44

Proposta għal regolament
Premessa 58a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) Il-bażi tal-għarfien eżistenti, 
f'termini tal-kwantità u l-kwalità tal-
informazzjoni disponibbli, tvarja b'mod 
konsiderevoli għall-finijiet tal-monitoraġġ 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6 ta' din il-proposta. Għal xi 
objettivi speċifiċi, b'mod partikolari għall-
monitoraġġ tal-bijodiversità, attwalment 
il-bażi tal-għarfien hija dgħajfa jew 
mhijiex adatta biżżejjed biex jinħolqu 
indikaturi tal-impatt sodi, bħal dawk 
għad-dakkara u l-bijodiversità tal-
għelejjel. L-objettivi u l-indikaturi 
speċifiċi li ġew stabbiliti għall-Unjoni fl-
intier tagħha fl-Artikolu 6 u fl-Anness 1 
rispettivament jenħtieġ li jkunu bbażati 
fuq bażi tal-għarfien u metodoloġiji 
kondiviżi jew komparabbli fl-Istati 
Membri kollha. Il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tidentifika oqsma fejn jeżistu diskrepanzi 
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fl-għarfien jew fejn il-bażi tal-għarfien 
mhijiex adatta biżżejjed biex jiġi 
mmonitorjat l-impatt tal-PAK. Din 
jenħtieġ li tuża l-baġit tal-Unjoni biex 
tipprovdi rispons komuni għall-ostakoli 
relatati mal-għarfien u l-monitoraġġ fir-
rigward tal-objettivi u l-indikaturi 
speċifiċi kollha inklużi fl-Artikolu 6. 
Jenħtieġ li tfassal rapport dwar din il-
kwistjoni sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2020 u jenħtieġ li 
tagħmel is-sejbiet tiegħu disponibbli 
għall-pubbliku.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Jenħtieġ li din l-istrateġija 
tenfasizza l-komplementarjetà kemm bejn 
l-għodod tal-PAK kif ukoll mal-politiki l-
oħra tal-Unjoni. B'mod partikolari, kull 
Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jqis il-
leġiżlazzjonijiet dwar l-ambjent u l-klima 
fejn xieraq, u jenħtieġ li jiġu deskritti l-
pjanijiet nazzjonali li jirriżultaw minn din 
il-leġiżlazzjoni bħala parti mill-analiżi tas-
sitwazzjoni attwali (analiżi "SWOT"). 
Huwa xieraq li jiġu elenkati l-istrumenti 
leġiżlattivi li jenħtieġ li jiġu msemmija 
b'mod speċifiku fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

(59) Jenħtieġ li din l-istrateġija 
tenfasizza l-komplementarjetà kemm bejn 
l-għodod tal-PAK kif ukoll ma' politiki 
oħra tal-Unjoni, inkluża l-koeżjoni. B'mod 
partikolari, kull Pjan Strateġiku tal-PAK 
jenħtieġ li jqis il-leġiżlazzjonijiet dwar l-
ambjent u l-klima, l-impenji tal-Unjoni 
għall-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, 
u jenħtieġ li jiġu deskritti l-pjanijiet 
nazzjonali li jirriżultaw minn din il-
leġiżlazzjoni bħala parti mill-analiżi tas-
sitwazzjoni attwali (analiżi "SWOT"). 
Huwa xieraq li jiġu elenkati l-istrumenti 
leġiżlattivi li jenħtieġ li jiġu msemmija 
b'mod speċifiku fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Meta titqies l-importanza tal-
objettiv ġenerali li jiġi modernizzat is-

(63) Meta titqies l-importanza tal-
objettivi ġenerali li tiżdied ir-reżiljenza 
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settur agrikolu, u fid-dawl tan-natura 
trasversali tiegħu, huwa xieraq li fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri jinkludu deskrizzjoni dedikata tal-
kontribut li se jagħti dan il-Pjan lil dan l-
objettiv.

ambjentali, li tittejjeb il-pożizzjoni tal-
produtturi primarji fil-katina alimentari u 
li jiġi modernizzat is-settur agrikolu, u fid-
dawl tan-natura trasversali tiegħu, huwa 
xieraq li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jinkludu 
deskrizzjoni dedikata tal-kontribut li se 
jagħti dan il-Pjan lil dawn l-objettivi.

Ġustifikazzjoni

L-agrikoltura trid ittejjeb ir-riżultati ambjentali tagħha u trid ittejjeb l-pożizzjoni tal-prodotti 
primarji qabel il-mira tal-immodernizzar.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Premessa 68a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68a) L-ilma huwa fattur ta' produzzjoni 
indispensabbli għall-agrikoltura. L-isfida 
tal-ġestjoni tal-ilma hija għalhekk 
kruċjali u jenħtieġ li l-ilma jiġi 
mmaniġġjat aħjar. Barra minn hekk, it-
tibdil fil-klima se jkollu impatti qawwija 
fuq ir-riżorsi tal-ilma b'perjodi ta' nixfa 
aktar frekwenti u intensivi, u b'perjodi ta' 
xita qawwija. Il-ħażna tal-ilma matul il-
ħarifa u x-xitwa hija soluzzjoni sensibbli. 
Barra minn hekk, il-korpi tal-ilma jgħinu 
biex jinħolqu ambjenti li jiffavorixxu 
bijodiversità diversifikata. Dawn 
jagħmluha wkoll possibbli li tiġi 
kkonservata l-ħamrija ħajja u li jinżammu 
livelli adegwati ta' ilma fix-xmajjar, li 
jippromwovu l-ħajja akkwatika.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Premessa 69
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' 
Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u 
għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Il-kompiti tagħha 
jenħtieġ li jkunu speċifikati f'dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li l-Awtorità ta' 
Ġestjoni tkun tista' tiddelega parti mill-
kompiti tagħha filwaqt li żżomm ir-
responsabbiltà għall-effiċjenza u l-
korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-
Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, 
Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] 
u r-Regolament (UE) X tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament 
Orizzontali l-ġdid].

(69) Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta' 
Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u 
għall-implimentazzjoni ta' kull Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Madankollu, meta 
elementi relatati mal-politika ta' żvilupp 
rurali jiġu reġjonalizzati, jenħtieġ li l-
Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li 
jistabbilixxu awtoritajiet ta' ġestjoni 
reġjonali. Il-kompiti tagħhom jenħtieġ li 
jkunu speċifikati f'dan ir-Regolament. 
Jenħtieġ li l-Awtorità ta' Ġestjoni tkun tista' 
tiddelega parti mill-kompiti tagħha filwaqt 
li żżomm ir-responsabbiltà għall-effiċjenza 
u l-korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-
Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, 
Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] 
u r-Regolament (UE) X tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament 
Orizzontali l-ġdid].

Emenda 49

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Jenħtieġ li l-FAEŻR, permezz ta' 
assistenza teknika u fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni, jappoġġa l-azzjonijiet 
relatati mat-twettiq tal-kompiti msemmija 
fl-[Artikolu 7 tar-Regolament Orizzontali]. 
Tista' tiġi pprovduta wkoll assistenza 
teknika, fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, 
biex jitlestew il-kompiti meħtieġa għall-
amministrazzjoni u l-implimentazzjoni 
effettivi tal-appoġġ fir-rigward tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK. Żieda tal-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri 
hija disponibbli biss għal Malta.

(71) Jenħtieġ li l-FAEŻR, permezz ta' 
assistenza teknika u fuq l-inizjattiva tal-
Kummissjoni, jappoġġa l-azzjonijiet 
relatati mat-twettiq tal-kompiti msemmija 
fl-[Artikolu 7 tar-Regolament Orizzontali], 
inkluż it-titjib tal-kwantità u tal-kwalità 
tad-data ta' referenza disponibbli għall-
monitoraġġ tal-objettivi speċifiċi stabbiliti 
fl-Artikolu 6 u r-rilevanza u l-preċiżjoni 
tal-indikaturi korrispondenti stabbiliti fl-
Anness I. Tista' tiġi pprovduta wkoll 
assistenza teknika, fuq l-inizjattiva tal-Istati 
Membri, biex jitlestew il-kompiti meħtieġa 
għall-amministrazzjoni u l-
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implimentazzjoni effettivi tal-appoġġ fir-
rigward tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Żieda 
tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-
Istati Membri hija disponibbli biss għal 
Malta. 

Ġustifikazzjoni

Il-Mudell ta' Implimentazzjoni Ġdid huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' "fondi pubbliċi bi 
skambju għar-riżultati". Dan jimplika fokus akbar fuq ir-riżultati tal-monitoraġġ minn qabel. 
Attwalment, id-data ta' referenza meħtieġa għal monitoraġġ effettiv u konsistenti tar-riżultati 
ma teżistix. Għalhekk, jenħtieġ li f'din il-proposta l-Kummissjoni tkun tista' tuża l-baġit tal-
assistenza teknika biex telimina d-diskrepanzi li jeżistu fid-data ta' referenza disponibbli u l-
indikaturi korrispondenti.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li 
jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni 
teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, 
b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal 
objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki 
oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika 
bbażata fuq il-prestazzjoni timplika 
valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-
bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-
riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas. 
Għal dan l-għan, jenħtieġ li jingħażel sett 
limitat u mmirat ta' indikaturi b'mod li 
jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-intervent 
appoġġat jikkontribwixxix għall-kisba tal-
objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-riżultati 
u tal-output li jirrigwardaw l-objettivi 
relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu 
jinkludu interventi stabbiliti fi strumenti 
nazzjonali għall-ippjanar ambjentali u 
klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.

(74) L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li 
jġib miegħu l-mudell ta' implimentazzjoni 
teħtieġ qafas ta' prestazzjoni b'saħħtu, 
b'mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal 
objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki 
oħrajn ġestiti b'mod konġunt. Politika 
bbażata fuq il-prestazzjoni timplika 
valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-
bażi ta' outputs magħżulin, indikaturi tar-
riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas. 
Għal dan l-għan, jenħtieġ li jingħażel sett 
limitat u mmirat ta' indikaturi b'mod li 
jirrifletti kemm jista' jkun jekk l-intervent 
appoġġat jikkontribwixxix għall-kisba tal-
objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-riżultati 
u tal-output li jirrigwardaw l-objettivi 
relatati mal-klima u mal-ambjent, bħall-
kwalità u l-kwantità tal-ilma, jenħtieġ li 
jinkludu interventi stabbiliti fi strumenti 
nazzjonali għall-ippjanar ambjentali u 
klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.
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Emenda 51

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, 
jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi 
garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u 
effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li 
jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-
użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti 
varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-
determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u 
l-verifika tal-kontenut ta' 
tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli 
għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward 
tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà; u l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-
attivazzjoni tal-intitolamenti għall-
pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi; il-
miżuri biex jiġi evitat li l-benefiċjarji tal-
appoġġ akkoppjat għall-introjtu li jbatu 
minn żbilanċi strutturali tas-suq f'settur, 
inkluż id-deċiżjoni li t-tali appoġġ jista' 
jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-
unitajiet ta' produzzjoni li għalihom ingħata 
f'perjodu referenzjarju fl-imgħoddi; ir-
regoli u l-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet 
għall-iskopijiet tal-pagament speċifiku 
għall-għelejjel għall-qoton u r-regoli għall-
għoti ta' dak il-pagament.

(83) Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, 
jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi 
garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u 
effiċjenti tat-tipi ta' interventi fil-forma ta' 
pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu 
adottati ċerti atti tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li 
jagħmlu l-għoti ta' pagamenti soġġett għall-
użu ta' żerriegħa ċertifikata ta' ċerti 
varjetajiet ta' qanneb u l-proċedura għad-
determinazzjoni tal-varjetajiet ta' qanneb u 
l-verifika tal-kontenut ta' 
tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli 
għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward 
tar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà; u l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-
attivazzjoni tal-intitolamenti għall-
pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi, 
inkluż il-ħolqien ta' lista ta' prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-
klima u għall-ambjent; il-miżuri biex jiġi 
evitat li l-benefiċjarji tal-appoġġ akkoppjat 
għall-introjtu li jbatu minn żbilanċi 
strutturali tas-suq f'settur, inkluż id-
deċiżjoni li t-tali appoġġ jista' jkompli 
jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-unitajiet ta' 
produzzjoni li għalihom ingħata f'perjodu 
referenzjarju fl-imgħoddi; ir-regoli u l-
kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-
art u tal-varjetajiet għall-iskopijiet tal-
pagament speċifiku għall-għelejjel għall-
qoton u r-regoli għall-għoti ta' dak il-
pagament.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Premessa 87
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u biex tiġi evitata 
kompetizzjoni inġusta jew 
diskriminazzjoni bejn il-bdiewa, jenħtieġ li 
s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu delegati 
lill-Kummissjoni rigward l-iffissar ta' żoni 
ta' referenza għall-appoġġ għaż-żerriegħa 
taż-żejt, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u n-
notifiki relatati, il-kalkolu tat-tnaqqis meta 
l-erja eliġibbli tal-qoton taqbeż l-erja bażi, 
l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-
distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-
produzzjoni tal-inbid, it-tqassim annwali 
għal kull Stat Membru tal-ammont totali 
tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta' 
interventi għall-iżvilupp rurali, ir-regoli 
dwar il-preżentazzjoni tal-elementi li jridu 
jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, ir-
regoli dwar il-proċedura u l-limiti ta' żmien 
għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK u l-preżentazzjoni u l-
approvazzjoni tar-rekwiżiti għall-emenda 
tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-
kundizzjonijiet uniformi għall-
applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-
informazzjoni u r-reklamar relatati mal-
possibbiltajiet offruti mill-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, ir-regoli relatati mal-
qafas ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, ir-regoli għall-preżentazzjoni 
tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-
prestazzjoni, ir-regoli dwar l-informazzjoni 
li trid tinbagħat lill-Istati Membri għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni mill-
Kummissjoni u r-regoli dwar il-ħtiġijiet 
tad-data u s-sinerġiji bejn is-sorsi 
potenzjali tad-data, u l-arranġamenti li 
jiżguraw approċċ konsistenti għad-
detereminazzjoni tal-attribuzzjoni tal-
bonus ta' prestazzjoni lill-Istati Membri. 
Jenħtieġ li dawn is-setgħat ikunu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.22

(87) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u biex tiġi evitata 
kompetizzjoni inġusta jew 
diskriminazzjoni bejn il-bdiewa, jenħtieġ li 
s-setgħat ta' implimentazzjoni jiġu delegati 
lill-Kummissjoni rigward l-iffissar ta' żoni 
ta' referenza għall-appoġġ għaż-żerriegħa 
taż-żejt, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-
art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament 
speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u n-
notifiki relatati, il-kalkolu tat-tnaqqis meta 
ż-żona eliġibbli tal-qoton taqbeż iż-żona 
bażi, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji 
tal-produzzjoni tal-inbid, kif ukoll il-
metanizzazzjoni u l-ikkompostjar tar-
residwi tal-produzzjoni tal-inbid, it-tqassim 
annwali għal kull Stat Membru tal-ammont 
totali tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta' 
interventi għall-iżvilupp rurali, ir-regoli 
dwar il-preżentazzjoni tal-elementi li jridu 
jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, ir-
regoli dwar il-proċedura u l-limiti ta' żmien 
għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK u l-preżentazzjoni u l-
approvazzjoni tar-rekwiżiti għall-emenda 
tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-
kundizzjonijiet uniformi għall-
applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-
informazzjoni u r-reklamar relatati mal-
possibbiltajiet offruti mill-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, ir-regoli relatati mal-
qafas ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, ir-regoli għall-preżentazzjoni 
tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-
prestazzjoni, ir-regoli dwar l-informazzjoni 
li trid tinbagħat lill-Istati Membri għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni mill-
Kummissjoni u r-regoli dwar il-ħtiġijiet 
tad-data u s-sinerġiji bejn is-sorsi 
potenzjali tad-data, u l-arranġamenti li 
jiżguraw approċċ konsistenti għad-
detereminazzjoni tal-attribuzzjoni tal-
bonus ta' prestazzjoni lill-Istati Membri. 
Jenħtieġ li dawn is-setgħat ikunu eżerċitati 
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skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.22

__________________ __________________
22 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

22 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 
13).

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) "densità tal-bhejjem" tfisser il-piż 
totali tal-annimali li jkunu jinsabu f'dar 
fl-istess ħin għal kull metru kwadru ta' 
żona li tista' tintuża;

Ġustifikazzjoni

Id-densità tal-bhejjem tista' tintuża bħala parametru f'interventi relatati mat-trattament 
xieraq tal-annimali u mas-saħħa tal-annimali, u għalhekk jeħtieġ li tiġi ddefinita f'dan ir-
Regolament.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) "operazzjoni tal-għalf tal-annimali 
kkonċentrata" tfisser azjenda tal-bhejjem 
li trabbi l-annimali b'densità ogħla minn 
dik permessa mir-riżorsi taż-żona u dawk 
naturali, jew il-kapaċità tat-trasport tal-
azjenda, jew fil-każ ta' bhejjem u 
ruminanti, fejn l-annimali ma jkollhomx 
aċċess biex jirgħu jew ma jkollhomx l-
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ammont xieraq ta' ettari ta' foraġġ ta' 
sostenn biex jiġu sostnuti r-ragħa jew il-
foraġġ ibbażati fuq mergħat jew bwar;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) "fond mutwu" tfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati 
biex jassiguraw lilhom infushom, fejn il-
pagamenti kumpensatorji jsiru lill-bdiewa 
affiljati li jesperjenzaw telf ekonomiku.

(e) "fond mutwu" tfisser skema 
akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi 
nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati 
biex jassiguraw lilhom infushom, fejn il-
pagamenti kumpensatorji jsiru lill-bdiewa 
affiljati li jesperjenzaw telf tal-produzzjoni 
u li jkunu jistgħu juru li ħadu l-miżuri ta' 
prekawzjoni minn qabel;

Ġustifikazzjoni

Il-fond mutwu jenħtieġ li jikkumpensa biss it-telf jekk il-bidwi jkun jista' juri li ħa l-miżuri ta' 
prekawzjoni minn qabel. Jenħtieġ li jingħataw il-pagamenti għat-telf tal-produzzjoni. Tipi 
oħra ta' telf jenħtieġ li ma jitħallsux mill-fond mutwu.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) "miri" tfisser valuri miftiehma minn 
qabel li jridu jinkisbu fi tmiem il-perjodu 
b'rabta mal-indikaturi tar-riżultati inklużi 
f'objettiv speċifiku;

(i) "miri" tfisser valuri miftiehma minn 
qabel li jridu jinkisbu fi tmiem il-perjodu 
b'rabta mal-indikaturi tar-riżultati u tal-
impatt inklużi f'objettiv speċifiku;

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) "koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp" tfisser li l-Unjoni għandha, 
f'konformità mal-Artikolu 208 tat-TFUE, 
tqis l-objettivi ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp fil-politiki li hija timplimenta, u, 
fl-ilħuq tal-objettivi ta' politika domestika 
tagħha, din għandha tevita miżuri ta' 
politika negattivi li jaffettwaw b'mod 
negattiv l-objettivi għall-iżvilupp tal-
Unjoni;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) "kompatibbiltà mal-ambjent u 
mal-bijodiversità" tfisser proċess 
strutturat tal-iżgurar tal-applikazzjoni 
effettiva ta' għodod biex jiġu evitati 
impatti dannużi tal-infiq tal-Unjoni u biex 
jiġu mmassimizzati l-benefiċċji tiegħu fuq 
l-istat tal-ambjent u tal-bijodiversità tal-
Unjoni, abbażi tal-"Qafas Komuni għall-
Kompatibilità tal-Baġit tal-UE mal-
Bijodiversità" tal-Kummissjoni, u 
f'konformità mar-regoli u l-gwida 
nazzjonali, fejn disponibbli, jew l-
istandards rikonoxxuti 
internazzjonalment;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt - jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) "reżiljenza għat-tibdil fil-klima" 
tfisser proċess biex ikun żgurat li l-
infrastruttura hija reżiljenti għall-impatti 
negattivi tal-klima f'konformità mal-
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gwida u mar-regoli nazzjonali, meta 
disponibbli, jew ma' standards 
rikonoxxuti internazzjonalment.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4

Definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

Definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu d-definizzjonijiet tal-attività 
agrikola, iż-żona agrikola, l-ettaru eliġibbli, 
bidwi ġenwin u bidwi żagħżugħ:

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu d-definizzjonijiet tal-attività 
agrikola, iż-żona agrikola, l-ettaru eliġibbli, 
bidwi ġenwin u bidwi żagħżugħ:

(a) "attività agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tinkludi kemm il-
produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I tat-TFUE, inkluż il-qoton u l-
imsajġar b'newba qasira, u ż-żamma taż-
żona agrikola fi stat li jagħmilha tajba 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, 
mingħajr azzjoni ta' tħejjija li tmur lil hinn 
mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-
soltu;

(a) "attività agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tinkludi kemm il-
produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati 
fl-Anness I tat-TFUE, inkluż il-qoton u l-
imsajġar b'newba qasira, u ż-żamma taż-
żona agrikola fi stat li jagħmilha tajba 
għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, 
mingħajr azzjoni ta' tħejjija li tmur lil hinn 
mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-
soltu inkluża l-agroforestrija;

(b) "żona agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' 
li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur 
permanenti. It-termini "raba' li jinħadem", 
"għelejjel permanenti" u "bur permanenti" 
għandhom jiġu speċifikati aktar mill-Istati 
Membri fil-qafas li ġej:

(b) "żona agrikola" għandha tiġi 
definita b'mod li tkun magħmula mir-raba' 
li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur 
permanenti. Il-karatteristiċi tal-pajsaġġ 
jistgħu jiġu inklużi bħala komponenti taż-
żona agrikola. It-termini "raba' li 
jinħadem", "għelejjel permanenti" u "bur 
permanenti" għandhom jiġu speċifikati 
aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

(i) "raba' li jinħadem" għandha tkun l-
art ikkultivata għall-produzzjoni tal-
għelejjel jew iż-żoni disponibbli għall-
produzzjoni tal-għelejjel iżda li tkun art 
mistrieħa, u għandha tinkludi ż-żoni 
mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1257/19991, l-Artikolu 39 tar-

(i) "raba' li jinħadem" għandha tkun l-
art ikkultivata għall-produzzjoni tal-
għelejjel jew iż-żoni disponibbli għall-
produzzjoni tal-għelejjel iżda li tkun art 
mistrieħa, u tista' tinkludi taħlita ta' 
għelejjel ma' siġar u/jew arbuxelli biex 
tiġi formata sistemi tal-agroforestrija 
silvikulturali, u għandha tinkludi ż-żoni 
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Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1698/20052, l-Artikolu 28 tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-
Artikolu 65 ta' dan ir-Regolament;

mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1257/19991, l-Artikolu 39 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1698/20052, l-
Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 
1305/2013 jew l-Artikolu 65 ta' dan ir-
Regolament;

(ii) "għelejjel permanenti" għandha 
tkun għelejjel li ma jitnewbux ħlief bur 
permanenti u mergħat permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed, u 
jagħtu ħsad ripetut, inklużi l-mixtliet u l-
imsajġar b'newba qasira;

(ii) "għelejjel permanenti" għandha 
tkun għelejjel li ma jitnewbux ħlief bur 
permanenti u mergħat permanenti li 
jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed, u 
jagħtu ħsad ripetut, inklużi l-mixtliet, u 
jekk l-Istati Membri jipprevedu dan, meta 
dawn ikunu f'kontenituri tal-pjanti b'folja 
tal-plastik u l-imsajġar b'newba qasira;

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-
azjenda għal ħames snin jew aktar, li 
tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ 
erbaċeju ieħor b'mod naturali (li jinżergħu 
waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni 
(jinżergħu bl-idejn). Tista' tinkludi 
speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli 
u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa 
jew għall-produzzjoni tal-għalf tal-
annimali;

(iii) "bur permanenti u mergħa 
permanenti" (li flimkien jissejħu "bur 
permanenti") għandha tiġi definita bħala 
art li tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew 
foraġġ erbaċeju ieħor b'mod naturali (li 
jinżergħu waħedhom) jew permezz tal-
kultivazzjoni (jinżergħu bl-idejn) u li ma 
ġietx inkluża fin-newba tal-għelejjel tal-
azjenda għal ħames snin jew aktar kif 
ukoll li ma ġietx maħruta għal ħames 
snin jew aktar. Id-definizzjoni għandha 
tinkludi speċijiet oħra bħal pereżempju l-
arbuxelli u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw 
għar-ragħa u speċijiet oħra bħal arbuxelli 
u/jew siġar għall-produzzjoni tal-għalf tal-
annimali, dment li l-ħaxix u foraġġ 
erbaċew ieħor jibqgħu predominanti;
(iiia) "bur temporanju" għandha tiġi 
ddefinita bħala ħaxix jew speċijiet erbaċej 
li jitkabbru f'raba' li jinħadem għal inqas 
minn ħames snin konsekuttivi, jew għal 
aktar minn ħames snin fejn iseħħu l-ħrit 
u t-tiżrigħ mill-ġdid. Din ma għandhiex 
titqies fir-rigward tal-assorbiment tal-
karbonju jew il-miri għall-klima.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li 
jikkunsidraw dawn li ġejjin bħala 
mergħat permanenti:
a) art li tista' tintuża għar-ragħa u li 
tifforma parti minn prattiki lokali 
stabbiliti fejn il-ħaxix u foraġġ erbaċeju 
ieħor ma jkunux tradizzjonalment 
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predominanti fiż-żoni tar-ragħa; u/jew
(b) art li tista' tintuża għar-ragħa fejn 
il-ħaxix u foraġġ erbaċeju ieħor ma 
jkunux predominanti jew ma jkunux 
jeżistu fiż-żoni tar-ragħa;

______________________ ______________________
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1257/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar is-
sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Gwida u 
Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar 
ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, 
p. 80).

1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1257/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar is-
sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Gwida u 
Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar 
ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, 
p. 80).

2 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) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

2 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) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Objettivi ġenerali Objettivi ġenerali

L-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR 
għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-
iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u 
taż-żoni rurali u għandu jikkontribwixxi 
biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin:

L-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR 
għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-
iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u 
taż-żoni rurali, ikun koerenti mal-objettivi 
tal-Unjoni relatati mal-ambjent u mal-
klima u għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a) li jitrawwem settur agrikolu 
intelliġenti, reżiljenti u diversifikat li 
jiżgura s-sigurtà tal-ikel;

(a) li jitrawwem settur agrikolu 
inklużiv, intelliġenti, reżiljenti u 
diversifikat li jiżgura s-sigurtà tal-ikel 
sostenibbli u fit-tul;

(b) li jissaħħu l-ħarsien ambjentali u l-
azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-
objettivi tal-Unjoni relatati mal-ambjent u 
mal-klima;

(b) li jiġu appoġġati u mtejba l-
protezzjoni ambjentali, l-azzjoni klimatika 
u l-bijodiversità; li jintlaħqu l-objettivi tal-
Unjoni relatati mal-ambjent u mal-klima;

(c) li tissaħħaħ in-nisġa (c) li tissaħħaħ in-nisġa 



AD\1181813MT.docx 49/196 PE630.523v04-00

MT

soċjoekonomika taż-żoni rurali. soċjoekonomika kemm għan-nisa kif ukoll 
għall-irġiel f'żoni rurali, li jinkiseb żvilupp 
territorjali bbilanċjat tal-ekonomiji rurali 
u li jsir kontribut għal u jinħolqu u 
jinżammmu l-impjiegi, filwaqt li jiġu 
osservati l-prinċipji ta' ġustizzja u 
ugwaljanza.

Dawk l-objettivi għandhom jiġu 
kkomplementati mill-objettiv trasversali 
tal-modernizzazzjoni tas-settur billi 
jitrawmu u jiġu kondiviżi l-għarfien, l-
innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-
użu tagħhom.

Dawk l-objettivi għandhom jiġu 
kkomplementati mill-objettiv trasversali 
tal-modernizzazzjoni tas-settur billi 
jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u jiġu 
kondiviżi l-għarfien, l-innovazzjoni u d-
diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni 
rurali, u jitħeġġeġ l-użu tagħhom.

Dawn l-objettivi għandhom jintlaħqu 
filwaqt li tiġi mmirata konverġenza 
esterna bejn l-Istati Membri.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6

Objettivi speċifiċi Objettivi speċifiċi

1. Il-kisba tal-objettivi ġenerali 
għandha tiġi segwita permezz tal-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

1. Il-kisba tal-objettivi ġenerali 
għandha tiġi segwita permezz tal-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

(a) jiġu appoġġati l-introjtu vijabbli tal-
azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom fl-
Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-
ikel;

(a) jiġu appoġġati l-introjtu vijabbli tal-
azjendi agrikoli u r-reżiljenza agrikola 
tagħhom fl-Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-
sigurtà tal-ikel fit-tul, u b'hekk tiġi evitata 
l-produzzjoni żejda;

(b) tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq 
u tiżdied il-kompetittività inkluż permezz 
ta' aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija 
u d-diġitalizzazzjoni;

(b) tissaħħaħ l-orjentazzjoni tas-suq 
lokali, nazzjonali u Ewropew u tiżdied is-
sostenibbiltà ambjentali, il-kompetittività 
fit-tul, inkluż permezz ta' aktar enfasi fuq 
ir-riċerka, l-investiment, it-teknoloġija u d-
diġitalizzazzjoni f'loġika ta' ekonomija 
ċirkolari;

(c) tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-
katina tal-valur;

(c) tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-
katina tal-valur, filwaqt li jiġu promossi l-
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ktajjen tal-provvista qosra;

(d) jingħata kontribut lill-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
ukoll lill-enerġija sostenibbli;

(d) jingħata kontribut lill-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, b'mod 
partikolari billi jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra mis-settur 
agrikolu u tal-ikel, inkluż permezz tat-
titjib tat-tneħħija u s-sekwestru tal-
karbonju fil-ħamrija, f'konformità mal-
Ftehim ta' Pariġi;

(e) jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u 
l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali 
bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(e) jingħata kontribut lill-protezzjoni 
u t-titjib tal-kwalità tal-arja u tal-ilma, 
filwaqt li jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi u l-
antibijotiċi, u jiġi promoss użu aktar 
sostenibbli tal-ilma u jsir kontribut għall-
protezzjoni u t-titjib tal-ħamrija;

(f) jingħata kontribut lill-protezzjoni 
tal-bijodiversità, jissaħħu s-servizzi tal-
ekosistema u jiġu preservati l-ħabitats u l-
pajsaġġi;

(f) jissaħħu s-servizzi tal-ekosistema 
inkluż f'żoni rurali, u jitwaqqaf u jitreġġa' 
lura t-telf tal-bijodiversità, inklużi d-
dakkara; sabiex isir kontribut għall-
konservazzjoni, il-preservazzjoni u t-titjib 
tal-ħabitats, is-sistemi ta' biedja b'Valur 
Naturali Għoli, l-ispeċijiet, u l-pajsaġġi;

(g) jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u jiġi 
ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni 
rurali;

(g) jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u min 
jidħol ġdid fil-biedja, b'mod speċjali fiż-
żoni l-inqas popolati, tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn is-sessi u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp tan-negozju sostenibbli f'żoni 
rurali;

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-
żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli;

(h) jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, 
l-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-iżvilupp lokali u tan-negozju 
f'żoni rurali, bħal żoni b'restrizzjonijiet 
naturali inkluż il-bijoekonomija 
sostenibbli, l-ekonomija ċirkolari, u l-
agrikoltura u l-forestrija sostenibbli, 
sabiex tinkiseb il-koeżjoni soċjali u 
territorjali;

(i) tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura 
tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u 
għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u 
sostenibbli, il-ħela tal-ikel, kif ukoll il-
benessri tal-annimali.

(i) tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura 
tal-Unjoni għad-domandi soċjetali għall-
ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, 
nutrittiv u sostenibbli, il-biedja b'input 
baxx u l-agrikoltura organika, it-tnaqqis 
tal-ħela tal-ikel, kif ukoll il-prevenzjoni 
tar-reżistenza għall-antimikrobiċi u t-titjib 
tat-trattament xieraq tal-annimali.

2. Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l- 2. Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l-
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Istati Membri għandhom jiżguraw is-
simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ 
tal-PAK.

Istati Membri għandhom jiżguraw is-
simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ 
tal-PAK.

2a. L-Istati Membri għandhom 
jindikaw il-kontribuzzjoni rispettiva 
tagħhom għall-objettivi kif stabbilit f'dan 
l-Artikolu, u jipproponu miri nazzjonali 
skont dan. L-objettivi ġenerali u speċifiċi, 
il-miżuri ta' appoġġ u l-miri nazzjonali 
għandhom ikunu koerenti mal-
leġiżlazzjoni stabbilita fl-Anness XI u 
kumplimentari għaliha. F'konformità 
mal-proċedura deskritta fil-Kapitolu III 
tat-Titolu V, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-interventi u l-kontribuzzjonijiet 
rispettivi ppjanati mill-Istati Membri 
huma biżżejjed biex jippermettu li 
jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni fil-
leġiżlazzjoni rilevanti stabbilita fl-
Anness XI.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7

Indikaturi Indikaturi

1. Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-
Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq 
il-bażi ta' indikaturi komuni relatati mal-
output, mar-riżultat u mal-impatt. Is-sett ta' 
indikaturi komuni għandu jinkludi

1. Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-
Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq 
il-bażi ta' indikaturi komuni relatati mal-
output, mar-riżultat u mal-impatt. Is-sett ta' 
indikaturi komuni għandu jinkludi

(a) l-indikaturi tal-output relatati mal-
output imwettaq tal-interventi appoġġati

(a) l-indikaturi tal-output relatati mal-
output imwettaq tal-interventi appoġġati

(b) l-indikaturi tar-riżultati relatati mal-
objettivi speċifiċi kkonċernati u li ntużaw 
għall-istabbiliment ta' stadji importanti u 
miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-
objettivi speċifiċi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u li jivvalutaw il-progress lejn il-miri. 
L-indikaturi rigward l-objettivi relatati 
mal-klima u mal-ambjent jistgħu jkopru l-
interventi inklużi fi strumenti nazzjonali 

(b) l-indikaturi tar-riżultati relatati mal-
objettivi speċifiċi kkonċernati u li ntużaw 
għall-istabbiliment ta' stadji importanti u 
miri kwantifikati b'rabta ma' dawn l-
objettivi speċifiċi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u li jivvalutaw il-progress lejn il-miri. 
L-indikaturi rigward l-objettivi relatati 
mal-klima u mal-ambjent għandhom 
ikopru, fejn applikabbli, l-interventi 
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rilevanti għall-ippjanar ambjentali u 
klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni elenkata fl-Anness XI;

inklużi fi strumenti nazzjonali rilevanti 
għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li 
jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
elenkata fl-Anness XI;

(c) l-indikaturi tal-impatt relatati mal-
objettivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1) u li 
jintużaw fil-kuntest tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK u tal-PAK;

(c) l-indikaturi tal-impatt relatati mal-
objettivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1) u li 
jintużaw biex appoġġaw l-istabbiliment ta' 
miri ta' prestazzjoni kwantifikati fir-
rigward tal-objettivi speċifiċi fil-kuntest 
tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-
valutazzjoni tal-progress li sar lejn il-miri 
u l-PAK.

L-indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati 
u tal-impatti huma stabbiliti fl-Anness I.

L-indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati 
u tal-impatti huma stabbiliti fl-Anness I.

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati l-
indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati u 
tal-impatti biex titqies l-esperjenza bl-
applikazzjoni tagħhom u, fejn meħtieġ, 
biex jiżdiedu indikaturi oħrajn ġodda.

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati l-
indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati u 
tal-impatti biex jittejjeb il-qafas ta' 
prestazzjoni taħt il-Kapitolu I tat-
Titolu VI u biex titqies l-esperjenza bl-
applikazzjoni tagħhom u, fejn meħtieġ, 
biex jiġu modifikati jew jiżdiedu indikaturi 
oħrajn ġodda.

2a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjoni interim dwar l-effikaċja, l-
effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza tal-
output, ir-riżultati u l-indikaturi tal-impatt 
fl-Anness I, f'koordinazzjoni mal-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-pjan ta' 
evalwazzjoni pluriennali kif stipulat fl-
Artikolu 127. Ir-riżultati għandhom ikunu 
parti mill-valutazzjoni tal-impatt u mill-
proposti għall-ipprogrammar tal-PAK li 
huwa mistenni li jibda fl-2028.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi matul it-tħejjija, 
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l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
interventi, bil-għan li tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn is-sessi u tiġi miġġielda 
d-diskriminazzjoni.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Żvilupp sostenibbli

L-objettivi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
għandhom jiġu segwiti f'konformità mal-
prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli u mal-
għan li l-kwalità tal-ambjent tiġi 
ppreservata, imħarsa u mtejba kif stabbilit 
fl-Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) tat-
TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju li min 
iniġġes iħallas. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali, l-
effiċjenza tar-riżorsi, il-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, il-
bijodiversità, ir-reżiljenza għad-diżastri, u 
l-mitigazzjoni u l-prevenzjoni tar-riskji 
jiġu promossi fit-tħejjija u fl-
implimentazzjoni tal-objettivi speċifiċi tal-
PAK. L-interventi għandhom jiġu 
ppjanati u mwettqa f'konformità mal-
prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-
iżvilupp kif stabbilit fl-Artikolu 208 tat-
TFUE. Din il-konsistenza strateġika 
għandha tiġi kkontrollata mill-
Kummissjoni f'konformità mal-proċedura 
deskritta fil-Kapitolu III tat-Titolu V.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 9b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9b
Konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

1. L-objettivi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK għandhom jiġu segwiti f'konformità 
mal-Ftehim ta' Pariġi, u bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi globali stabbiliti fil-
Ftehim ta' Pariġi u l-impenji deskritti fil-
Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri. 
2. Il-PAK għandu jkollha l-għan li 
tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra tas-settur tal-agrikoltura u tal-
ikel fl-Unjoni bi 30 % sal-2027. 
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-Pjanijiet Strateġiċi tagħhom huma 
konformi mal-miri nazzjonali fit-tul diġà 
stabbiliti li huma stipulati fl-atti leġiżattivi 
jew li jirriżultaw minnhom imsemmija fl-
Anness XI u mal-objettivi stipulati fil-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. 
4. Qabel ma tadotta l-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li t-taħlita tal-miri u tal-miżuri kollha tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK se tippermetti 
li jintlaħqu l-objettivi klimatiċi stabbiliti 
f'dan l-Artikolu. 
5. Sabiex jinżammu kundizzjonijiet ekwi 
madwar l-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-miri u l-miżuri 
nazzjonali relatati mal-klima ta' kull Stat 
Membru huma simili. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Dimensjoni globali tal-PAK
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1. F'konformità mal-Artikolu 208 tat-
TFUE, l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-objettivi ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp jitqiesu fl-
interventi kollha tal-PAK, u li jiġu 
rrispettati d-Dritt għall-Ikel kif ukoll id-
Dritt għall-Iżvilupp.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
jikkontribwixxu sal-estent massimu 
possibbli għall-ilħuq f'waqtu tal-għanijiet 
stabbiliti fl-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli, b'mod partikolari l-SDG 2, l-
SDG 10, l-SDG 12, u l- SDG 13, kif ukoll 
fil-Ftehim ta' Pariġi. Għalhekk, l-
interventi tal-PAK għandhom:
(i) jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' 
agrikoltura diversifikata u sostenibbli u 
prattiki agroekoloġiċi reżiljenti kemm fl-
Unjoni kif ukoll fil-pajjiżi sħab; 
(ii) jikkontribwixxu għaż-żamma tad-
diversità ġenetika taż-żrieragħ, il-pjanti 
kkultivati, l-annimali tal-azjenda agrikola 
jew iddomestikati u l-ispeċijiet selvaġġi 
relatati tagħhom, fl-Unjoni u fil-pajjiżi 
sħab; 
(iii) jikkontribwixxu biex jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-bdiewa fuq skala żgħira, tal-
intrapriżi agrikoli żgħar, b'mod 
partikolari tal-bdiewa nisa, tal-popli 
indiġeni attivi fil-produzzjoni agrikola u r-
raħħala, kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi sħab; 
(iv) jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' 
sistemi tal-ikel lokali u swieq domestiċi u 
reġjonali kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi sħab, bil-għan li titnaqqas id-
dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-ikel 
u jitqassru l-ktajjen alimentari; 
(v) itemmu l-prattiki kummerċjali li 
jfixklu l-kummerċ globali fis-swieq 
agrikoli; 
(vi) jintegraw bis-sħiħ miżuri relatati mal-
mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-
klima; 
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(vii) jirrispettaw il-prinċipju ta' "Il-klima 
l-ewwel, il-kummerċ it-tieni" 
3. Il-konformità tal-PAK mal-Koerenza 
tal-Politiki għall-Iżvilupp għandha tiġi 
vvalutata fuq bażi regolari, fost l-oħrajn, 
billi tintuża data mill-mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ stabbilit fl-Artikolu 119a. Il-
Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-
riżultati tal-valutazzjoni u r-rispons ta' 
politika tal-Unjoni. 

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 Artikolu 11

Prinċipju u kamp ta' applikazzjoni Prinċipju u kamp ta' applikazzjoni

1. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu sistema ta' kundizzjonalità, li 
taħtha għandha tiġi imposta penali 
amministrattiva fuq il-benefiċjarji li 
jirċievu pagamenti diretti skont il-
Kapitolu II ta' dan it-Titolu jew il-
primjums annwali skont l-Artikoli 65, 66 u 
67, u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni skont id-dritt tal-
Unjoni u l-istandards għall-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba tal-art stabbiliti 
fil-Pjan Strateġiku tal-PAK kif elenkati fl-
Anness III, relatati mal-oqsma speċifiċi li 
ġejjin:

1. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu sistema ta' kundizzjonalità, li 
taħtha l-benefiċjarji li jirċievu pagamenti 
diretti skont il-Kapitoli II u III ta' dan it-
Titolu jew il-primjums annwali skont l-
Artikoli 65, 66 u 67 għandhom ikunu 
soġġetti għal penali amministrattiva jekk 
ma jikkonformawx, fejn applikabbli, mar-
rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni skont id-dritt 
tal-Unjoni u l-istandards għall-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba tal-art kif 
elenkati fl-Anness III, stabbiliti fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, relatati mal-oqsma 
speċifiċi li ġejjin:

(a) il-klima u l-ambjent; (a) il-klima u l-ambjent, inklużi s-
servizzi tal-ilma, l-arja, il-ħamrija, il-
bijodiversità u l-ekosistema;

(b) is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali u s-saħħa tal-pjanti;

(b) is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali u s-saħħa tal-pjanti;

(c) il-benessri tal-annimali. (c) it-trattament xieraq tal-annimali.

2. Ir-regoli dwar il-penali 
amministrattivi li jridu jiġu inklużi fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK għandhom jirrispettaw 

2. Ir-regoli dwar sistema effikaċi u 
disważiva tal-penali amministrattivi li jridu 
jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
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ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu IV tat-
Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament Orizzontali].

għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fil-Kapitolu IV tat-Titolu IV tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament 
Orizzontali].

3. L-atti legali msemmija fl-Anness 
III b'rabta mar-rekwiżiti statutorji ta' 
ġestjoni għandhom japplikaw fil-verżjoni li 
tkun applikabbli u, fil-każ tad-Direttivi, kif 
implimentati mill-Istati Membri.

3. L-atti legali msemmija fl-Anness 
III b'rabta mar-rekwiżiti statutorji ta' 
ġestjoni għandhom japplikaw fil-verżjoni li 
tkun applikabbli u, fil-każ tad-Direttivi, kif 
implimentati mill-Istati Membri.

4. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, 
"rekwiżit statutorju ta' ġestjoni" tfisser kull 
rekwiżit individwali statutorju ta' ġestjoni 
skont id-dritt tal-Unjoni msemmi fl-Anness 
III f'att legali speċifiku, li jvarja fis-
sustanza minn kwalunkwe rekwiżit ieħor 
tal-istess att.

4. Għall-finijiet ta' din it-Taqsima, 
"rekwiżit statutorju ta' ġestjoni" tfisser kull 
rekwiżit individwali statutorju ta' ġestjoni 
skont id-dritt tal-Unjoni msemmi fl-Anness 
III f'att legali speċifiku, li jvarja fis-
sustanza minn kwalunkwe rekwiżit ieħor 
tal-istess att.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12

Obbligi tal-Istati Membri relatati mal-
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba

Obbligi tal-Istati Membri relatati mal-
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-
art li ma tkunx għadha tintuża għal 
skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm 
f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
fuq il-livell nazzjonali jew reġjonali, l-
istandards minimi għall-benefiċjarji għall-
kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-
art f'konformità mal-objettiv ewlieni tal-
istandards kif imsemmi fl-Anness III, billi 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni 
kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-
kundizzjoni klimatika, is-sistemi eżistenti 
tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-
prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-
art li ma tkunx għadha tintuża għal 
skopijiet ta' produzzjoni, tinżamm 
f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, 
f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, fuq il-livell nazzjonali jew 
reġjonali, l-istandards minimi għall-
benefiċjarji għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba tal-art f'konformità mal-
objettiv ewlieni tal-istandards kif imsemmi 
fl-Anness III, u b'mod koerenti u 
kumplimentari għal-leġiżlazzjoni 
stabbilita fl-Anness XI. L-Istati Membri 
għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi 
taż-żoni kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-
kundizzjoni klimatika, bil-ħsieb li 
jintlaħqu l-objettivi speċifiċi fil-punti (d), 
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(e), (f) u (i) tal-Artikolu 6(1), is-sistemi 
eżistenti tal-biedja, l-użu tal-art, in-newba, 
il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi 
agrikoli.

2. Fir-rigward tal-objettivi ewlenin 
stipulati fl-Anness III, l-Istati Membri 
jistgħu jippreskrivu standards addizzjonali 
minbarra dawk stipulati f'dak l-Anness 
skont dawn l-objettivi ewlenin. 
Madankollu, l-Istati Membri ma 
għandhomx jiddefinixxu standards 
minimi għal objettivi ewlenin għajr l-
objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III.

2. L-Istati Membri ma għandhomx 
jiddefinixxu standards minimi għal 
objettivi ewlenin għajr l-objettivi ewlenin 
stipulati fl-Anness III. Madankollu, fir-
rigward tal-objettivi ewlenin stipulati fl-
Anness III, l-Istati Membri jistgħu 
jippreskrivu standards addizzjonali 
minbarra dawk stipulati f'dak l-Anness 
skont dawn l-objettivi ewlenin.

2 a. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-istandard definit mill-Istati Membri 
skont il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 106, filwaqt li tqis l-effiċjenza 
meħtieġa tal-istandard u l-eżistenza ta' 
alternattivi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema li tipprovdi l-Għodda 
għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli 
għan-Nutrijenti msemmija fl-Anness III, 
bil-kontenut u l-funzjonalitajiet minimi kif 
definit hemmhekk, lill-benefiċjarji li se 
jużaw l-Għodda.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu sistema li tipprovdi l-Għodda 
għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli 
għan-Nutrijenti u għat-Tnaqqis tal-Input 
imsemmija fl-Anness III, bil-kontenut u l-
funzjonalitajiet minimi kif definit 
hemmhekk, lill-benefiċjarji li se jużaw l-
Għodda. Sabiex jiġi żgurat użu effiċjenti u 
l-implimentazzjoni ta' dan l-Istrument, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi perjodu 
ta' tranżizzjoni adegwat għall-Istati 
Membri.

Il-Kummissjoni tista' tappoġġa lill-Istati 
Membri fit-tfassil ta' dik l-Għodda kif ukoll 
fir-rekwiżiti tas-servizzi ta' ħżin tad-data u 
tal-ipproċessar tad-data.

Il-Kummissjoni tista' tappoġġa lill-Istati 
Membri fit-tfassil ta' dik l-Għodda kif ukoll 
fir-rekwiżiti tas-servizzi ta' ħżin tad-data u 
tal-ipproċessar tad-data.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, inkluż l-istabbiliment tal-
elementi tas-sistema tal-proporzjon ta' bur 
permanenti, is-sena ta' referenza u r-rata 
ta' konverżjoni skont il-KAAT 1 kif 
imsemmi fl-Anness III, il-format u l-
elementi u l-funzjonalitajiet minimi 
addizzjonali tal-Għodda għas-Sostenibbiltà 

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, inkluż l-istabbiliment tal-
elementi tas-sistema tal-proporzjon ta' bur 
permanenti, il-format u l-elementi u l-
funzjonalitajiet minimi addizzjonali tal-
Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi 
Agrikoli għan-Nutrijenti u għat-Tnaqqis 
tal-Input.
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tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimentaw dan ir-Regolament 
b'regoli għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba f'każijiet ta' force 
majeure, inklużi diżastri naturali, 
epidemiji u mard tal-pjanti.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 Artikolu 13

Servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli Servizzi ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu sistema għall-
provvista ta' servizzi għall-għoti ta' pariri 
lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn tal-
appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art u l-
ġestjoni tal-azjenda agrikola ("servizzi ta' 
konsulenza għall-azjendi agrikoli").

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu sistema għall-
provvista ta' servizzi għall-għoti ta' pariri 
lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn tal-
appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art u l-
ġestjoni tal-azjenda agrikola, inkluż, fejn 
applikabbli, id-detenturi tal-foresti 
("servizzi ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli").

2. Is-servizzi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika 
u xjentifika aġġornata żviluppata mir-
riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom 
jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta' 
konsulenti għall-azjendi agrikoli, 
riċerkaturi, organizzazzjoijiet tal-bdiewa u 
partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-
Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni 
Agrikoli (AKIS).

2. Is-servizzi ta' konsulenza għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru d-
dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali u jiffaċilitaw l-akkwist tal-ħiliet u l-
għarfien meħtieġa għal produzzjoni 
sostenibbli u b'input baxx bl-użu ta' 
informazzjoni teknoloġika u xjentifika 
aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-
innovazzjoni. Dawn għandhom jiġu 
integrati fis-servizzi interrelatati ta' 
konsulenti għall-azjendi agrikoli, 
riċerkaturi, organizzazzjoijiet tal-bdiewa u 
partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-
Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni 
Agrikoli (AKIS).

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-parir mogħti lil-azjendi 
agrikoli jkun imparzjali u li l-konsulenti 

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-parir mogħti lil-azjendi 
agrikoli jkun imparzjali u li l-konsulenti 
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ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess. ma jkollhom l-ebda kunflitt ta' interess, kif 
ukoll li s-servizzi ta' konsulenza għall-
azjendi agrikoli jkunu adattati għad-
diversità tal-azjendi agrikoli u l-modi ta' 
produzzjoni.
3a. Il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi l-istandards minimi għas-
servizzi ta' konsulenza għall-azjendi 
agrikoli, f'termini tal-kwalità, tal-
indipendenza u tal-kopertura territorjali 
tal-parir ipprovdut.

4. Is-sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru mill-
inqas dan li ġej:

4. Is-sistemi konsultattivi għall-
azjendi agrikoli għandhom ikopru mill-
inqas dan li ġej:

(a) ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-
impenji ta' ġestjoni kollha li japplikaw 
għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-
kundizzjonalità u l-kundizzjonijiet għall-
iskemi ta' appoġġ kif ukoll informazzjoni 
dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet ta' 
negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK;

(a) ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-
impenji ta' ġestjoni kollha li japplikaw 
għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-
kundizzjonalità u l-kundizzjonijiet għall-
iskemi ta' appoġġ kif ukoll informazzjoni 
dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet ta' 
negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK;

(b) ir-rekwiżiti kif definiti mill-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2000/60/KE, id-Direttiva 
92/43/KEE, id-Direttiva 2009/147/KE, id-
Direttiva 2008/50/KE, id-Direttiva (UE) 
2016/2284, ir-Regolament (UE) 
2016/2031, ir-Regolament (UE) 2016/429, 
l-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill30 u d-Direttiva 2009/128/KE;

(b) ir-rekwiżiti kif definiti mill-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2000/60/KE, id-
Direttiva 92/43/KEE, id-
Direttiva 2009/147/KE, id-
Direttiva 2008/50/KE, id-Direttiva 
(UE) 2016/2284, ir-Regolament 
(UE) 2016/2031, ir-Regolamenti ta' 
Implimentazzjoni (UE) 2013/485, 
2018/783, 2018/784 u 2018/785, ir-
Regolament (UE) 2016/429, ir-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill30, id-
Direttiva 2009/128/KE, id-
Direttiva 98/58/KE, id-
Direttiva 1999/74/KE, id-
Direttiva 2007/43/KE, id-
Direttiva 2008/119/KE, id-
Direttiva 2008/120/KE, ir-
Regolament (KE) 2008/543 u r-
Regolament (KE) Nru 1/2005, filwaqt li 
jħeġġu t-tranżizzjoni lejn prattiki 
agroekoloġiċi;



AD\1181813MT.docx 61/196 PE630.523v04-00

MT

(ba) tranżizzjoni lejn u l-manutenzjoni 
ta' prattiki agroekoloġiċi, inkluża l-
agroforestrija;
(bb) l-Għodda għas-Sostenibbiltà tal-
Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti u t-
Tnaqqis tal-Input imsemmija fl-
Artikolu 12(3);

(c) il-prattiki tal-azjendi agrikoli li 
jipprevjenu l-iżvilupp tar-reżistenza għall-
antimikrobiċi kif stabbilit fil-
Komunikazzjoni "Pjan ta' Azzjoni Saħħa 
Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza 
Antimikrobika"31; 

(c) il-prattiki tal-azjendi agrikoli li 
jipprevjenu l-iżvilupp tar-reżistenza għall-
antimikrobiċi kif stabbilit fil-
Komunikazzjoni "Pjan ta' Azzjoni Saħħa 
Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza 
Antimikrobika"31; 

(d) il-ġestjoni tar-riskju kif imsemmi 
fl-Artikolu 70;

(d) il-ġestjoni tar-riskju kif imsemmi 
fl-Artikolu 70;

(e) l-appoġġ għall-innovazzjoni b'mod 
partikolari għat-tħejjija u għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-Grupp 
Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif 
imsemmi fl-Artikolu 114

(e) l-appoġġ għall-innovazzjoni b'mod 
partikolari għat-tħejjija u għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-Grupp 
Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif 
imsemmi fl-Artikolu 114

(f) l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali kif imsemmi fl-
Artikolu 102(b).

(f) l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali fl-
agrikoltura u fiż-żoni rurali kif imsemmi fl-
Artikolu 102(b).

(fa) appoġġ u assistenza għall-bdiewa 
żgħażagħ u min jidħol ġdid matul il-
ħames snin wara t-tnedija tan-negozju 
tagħhom;
(fb) it-twaqqif u l-iżvilupp ta' 
organizzazzjonijiet tal-produtturi.

______________________ ______________________
30 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 
1).

30 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 
1).

______________________ ______________________
31 "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda 
Ewropew kontra r-Reżistenza 
Antimikrobika (RAM) (COM(2017) 339 
final).

31 "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda 
Ewropew kontra r-Reżistenza 
Antimikrobika (RAM) (COM(2017) 339 
final).
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Titolu 3 – Kapitolu 1 – Taqsima 3a (ġdida) – Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 3a
Biedja organika

Artikolu 13a
Biedja Organika

L-agrikoltura organika, kif definita fir-
Regolament (UE) 2018/848tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a, hija sistema ta' 
biedja ċċertifikata li tista' tikkontribwixxi 
favur diversi objettivi speċifiċi tal-PAK kif 
stipulat fl-Artikolu 6(1) ta' dan ir-
Regolament. Fid-dawl tal-benefiċċji tal-
biedja organika, kif ukoll tad-domanda li 
qiegħda tikber għaliha u li qed tkompli 
tisboq iż-żieda fil-produzzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jivvalutaw il-livell ta' 
appoġġ meħtieġ għall-art agrikola 
mmaniġġjata skont iċ-ċertifikazzjoni 
organika. L-Istati Membri għandhom 
jinkludu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom analiżi tal-produzzjoni tas-settur 
organiku, tad-domanda mistennija, u tal-
potenzjal tagħha li tissodisfa l-objettivi 
tal-PAK, u għandhom jistabbilixxu 
objettivi sabiex iżidu s-sehem tal-art 
agrikola skont il-ġestjoni organika kif 
ukoll sabiex jiżviluppaw il-katina ta' 
provvista organika sħiħa. Fuq il-bażi ta' 
din il-valutazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw il-livell xieraq 
ta' appoġġ għall-konverżjoni u għall-
manutenzjoni organiċi, jew permezz ta' 
miżuri għall-iżvilupp rurali fl-Artikolu 65 
jew permezz ta' ekoskemi fl-Artikolu 28, 
jew permezz ta' taħlita tat-tnejn, u 
għandhom jiżguraw li l-baġits allokati 
jlaħħqu mat-tkabbir mistenni fil-
produzzjoni organika.
___________________
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1a Ir-Regolament tal-Kunsill 
(UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-
produzzjoni organika u t-tikkettar ta' 
prodotti organiċi u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 834/2007 (ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1).

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 Artikolu 14

Tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti 
diretti

Tipi ta' interventi fil-forma ta' pagamenti 
diretti

1. It-tipi ta' interventi taħt dan il-
Kapitolu jistgħu jieħdu l-forma ta' 
pagamenti diretti akkoppjati u 
diżakkoppjati;

1. It-tipi ta' interventi taħt dan il-
Kapitolu jistgħu jieħdu l-forma ta' 
pagamenti diretti akkoppjati u 
diżakkoppjati;

2. Il-pagamenti diretti diżakkoppjati 
għandhom ikunu dawn li ġejjin: 

2. Il-pagamenti diretti diżakkoppjati 
għandhom ikunu dawn li ġejjin: 

(a) l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-
sostenibbiltà;

(a) l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-
sostenibbiltà;

(b) l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà;

(b) l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà;

(c) l-appoġġ għall-introjtu 
komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ;

(c) l-appoġġ għall-introjtu 
komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ;

(d) l-iskemi għall-klima u għall-
ambjent.

(d) l-iskemi għall-klima u għall-
ambjent.

3. Il-pagamenti diretti akkoppjati 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

3. Il-pagamenti diretti akkoppjati 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a) l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat; (a) l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat;

(b) il-pagament speċifiku għall-
għelejjel għall-qoton.

(b) il-pagament speċifiku għall-
għelejjel għall-qoton.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Il-kategoriji li ġejjin ta' benefiċjarji 
mhumiex eliġibbli għall-pagamenti ta' 
appoġġ għall-introjtu permezz tal-FAEG:
(a) il-politiċi nazzjonali jew reġjonali jew 
l-impjegati maċ-ċivil b'responsabbiltà 
diretta jew indiretta għall-ippjanar, għall-
ġestjoni jew għas-superviżjoni tad-
distribuzzjoni tas-sussidji tal-PAK;
(b) il-membri tal-familja tal-persuni 
msemmija fil-punt (a).

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-problemi mifruxa ta' kunflitt ta' interess, ma jkunx sew li l-ministri tal-
agrikoltura, il-funzjonarji, il-membri tal-kumitati agrikoli tal-parlamenti jew il-familja 
tagħhom jieħdu deċiżjonijiet dwar l-appoġġ għall-introjtu.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 Artikolu 15

Tnaqqis tal-pagamenti Tnaqqis tal-pagamenti

1. L-Istati Membri għandhom inaqqsu 
l-ammont tal-pagamenti diretti li jridu 
jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu 
għal sena kalendarja speċifika li jaqbżu s-
EUR 60 000 kif ġej.

1. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-ammont tal-pagamenti diretti li 
jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-
Kapitolu għal sena kalendarja speċifika 
għal EUR 80 000.

(a) b'mill-inqas 25 % għall-firxa bejn 
EUR 60 000 u EUR 75 000; 
(b) b'mill-inqas 50 % għall-firxa bejn 
EUR 75 000 u EUR 90 000; 
(c) b'mill-inqas 75 % għall-firxa bejn 
EUR 90 000 u EUR 100 000;
(d) b'100 % għall-ammont li jaqbeż 
EUR 100 000.



AD\1181813MT.docx 65/196 PE630.523v04-00

MT

2. Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, 
l-Istati Membri għandhom inaqqsu mill-
ammont tal-pagamenti diretti li jridu 
jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu 
f'sena kalendarja speċifika:

2. Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, 
l-Istati Membri għandhom inaqqsu mill-
ammont tal-pagamenti diretti li jridu 
jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu 
f'sena kalendarja speċifika il-pagamenti 
mogħtija għal skemi favur il-klima u l-
ambjent skont l-Artikolu 28.

(a) is-salarji marbuta ma' attività 
agrikola ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-
taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali relatati 
mal-impjiegi; kif ukoll
(b) l-ispiża ekwivalenti ta' xogħol 
regolari u mhux imħallas marbut ma' 
attività agrikola pprattikata minn persuni 
li jaħdmu fl-azjenda agrikola kkonċernata 
li ma jirċevux salarju, jew li jirċievu inqas 
rimunerazzjoni mill-ammont normalment 
imħallas għas-servizzi mogħtija, iżda jiġu 
ppremjati permezz tar-riżultat ekonomiku 
tan-negozju agrikolu.
Sabiex jikkalkulaw l-ammonti msemmija 
fil-punti a) u b), l-Istati Membri 
għandhom jużaw is-salarji standard medji 
marbuta ma' attività agrikola fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali mmultiplikati 
bin-numru ta' unitajiet annwali ta' xogħol 
iddikjarati mill-bidwi kkonċernat. 
3. Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-
pagamenti għandu jintuża prinċipalment 
biex jikkontribwixxi għall-finanzjament 
tal-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà u wara 
għall-finanzjament ta' interventi oħra li 
jappartjenu għall-pagamenti diretti 
diżakkoppjati.

3. Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-
pagamenti għandu jintuża prinċipalment 
biex jikkontribwixxi għall-finanzjament 
tal-iskemi favur il-klima u l-ambjent u 
wara għat-tipi ta' interventi taħt il-FAEŻR 
kif speċifikat fil-Kapitolu IV permezz ta' 
trasferiment. Trasferiment lill-FAEŻR 
bħal dan għandu jkun parti mit-tabelli 
finanzjarji tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u 
jista' jiġi rieżaminat fl-2023 skont l-
Artikolu 90. Dan ma għandux ikun 
soġġett għal-limiti massimi għat-
trasferimenti ta' fondi mill-FAEG għall-
FAEŻR stabbiliti fl-Artikolu 90.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-
prodott kollu jew parti minnu biex 
jiffinanzjaw it-tipi ta' interventi taħt l-
FAEŻR kif speċifikat fil-Kapitolu IV 
permezz ta' trasferiment. Trasferiment 
lill-FAEŻR bħal dan għandu jkun parti 

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-
prodott kollu jew parti minnu biex 
jiffinanzjaw l-appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementarju għas-
sostenibbiltà jew biex jiffinanzjaw 
interventi oħra li jappartjenu għall-
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mit-tabelli finanzjarji tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK u jista' jiġi rieżaminat fl-2023 
skont l-Artikolu 90. Dan ma għandux 
ikun soġġett għal-limiti massimi għat-
trasferimenti ta' fondi mill-FAEG għall-
FAEŻR stabbiliti fl-Artikolu 90.

pagamenti diretti diżakkoppjati.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplementaw dan ir-Regolament 
b'regoli li jistabbilixxu bażi armonizzata 
għall-kalkolu tat-tnaqqis tal-pagamenti 
stabbilit fil-paragrafu 1 sabiex tiġi żgurata 
distribuzzjoni korretta tal-fondi lill-
benefiċjarji intitolati.

4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplementaw dan ir-Regolament 
b'regoli li jistabbilixxu bażi armonizzata 
għall-kalkolu tat-tnaqqis tal-pagamenti 
stabbilit fil-paragrafu 1 sabiex tiġi żgurata 
distribuzzjoni korretta tal-fondi lill-
benefiċjarji intitolati.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-appoġġ stabbilit fis-
Subtaqsima 2 fl-ebda ċirkostanza 
m'għandu jibbenefika lil sistemi ta' 
produzzjoni b'impatt negattiv fuq l-
ambjent jew fuq pajjiżi terzi jew ma jkunx 
konformi mal-atti leġiżlattivi msemmija fl-
Anness XI.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-appoġġ skont din is-subtaqsima 
ma għandux jintuża biex jiffinanzja 
operazzjonijiet ikkonċentrati ta' tagħlif 
tal-annimali.

Emenda 77

Proposta għal regolament
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Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jiddistingwu l-ammont tal-appoġġ għall-
introjtu bażiku għal kull ettaru fost il-
gruppi ta' territorji differenti li jiffaċċjaw 
kundizzjonijiet soċjoekonomiċi jew 
agronomiċi simili.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Aħna rridu PAK ġusta fi ħdan l-Istati Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri. Minkejja l-mod li 
bih inkiteb, dan il-punt jippermetti lill-Istati Membri jkomplu l-preġudizzju tagħhom lejn 
kultivazzjoni tar-raba' fil-pjanuri, filwaqt li jiddiskrimina kontra bdiewa attivi li jipprovdu 
beni pubbliċi f'kundizzjonijiet kultant diffiċli f'żoni mhux ikkultivati jew ta' użu mħallat fl-
għoli, li spiss jikkoinċidu ma' agrikoltura ta' valur naturali għoli.

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 Artikolu 20

Valur tal-intitolamenti għal pagament u 
konverġenza

Valur tal-intitolamenti għal pagament u 
konverġenza

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-valur unitarju għall-
intitolamenti għal pagament qabel il-
konverġenza skont dan l-Artikolu billi 
jaġġustaw il-valur tal-intitolamenti għal 
pagament b'mod proporzjonali għall-valur 
tagħhom kif stabbilit skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1307/2013 għas-sena tat-talba 
2020 u l-pagament relatat għall-prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima 
u għall-ambjent previsti fil-Kapitolu III tat-
Titolu III ta' dak ir-Regolament għas-sena 
tat-talba 2020.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-valur unitarju għall-
intitolamenti għal pagament qabel il-
konverġenza skont dan l-Artikolu billi 
jaġġustaw il-valur tal-intitolamenti għal 
pagament b'mod proporzjonali għall-valur 
tagħhom kif stabbilit skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1307/2013 għas-sena tat-talba 
2020 u l-pagament relatat għall-prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-klima 
u għall-ambjent previsti fil-Kapitolu III tat-
Titolu III ta' dak ir-Regolament għas-sena 
tat-talba 2020.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jiddistingwu l-valur tal-intitolamenti għal 
pagament skont l-Artikolu 18(2).

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jiddistingwu l-valur tal-intitolamenti għal 
pagament skont l-Artikolu 18(2).

3. Sal-aktar tard is-sena tat-talba 2026, 3. Sal-aktar tard is-sena tat-talba 2026, 
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l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
livell massimu għall-valur tal-intitolamenti 
għal pagament għall-Istat Membru jew 
għal kull grupp ta' territorji definit skont l-
Artikolu 18(2).

l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
livell massimu għall-valur tal-intitolamenti 
għal pagament għall-Istat Membru jew 
għal kull grupp ta' territorji definit skont l-
Artikolu 18(2).

4. Meta l-valur tal-intitolamenti għal 
pagament kif determinat skont il-
paragrafu 1 ma jkunx uniformi fi Stati 
Membru jew fi grupp ta' territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2), l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw konverġenza 
tal-valur tal-intitolamenti għal pagament 
lejn valur unitarju uniformi l-aktar tard sas-
sena tat-talba 2026.

4. Meta l-valur tal-intitolamenti għal 
pagament kif determinat skont il-
paragrafu 1 ma jkunx uniformi fi Stati 
Membru jew fi grupp ta' territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2), l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw konverġenza 
tal-valur tal-intitolamenti għal pagament 
lejn valur unitarju uniformi l-aktar tard sas-
sena tat-talba 2026.

5. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-
aktar tard għas-sena tat-talba 2026, l-
intitolamenti għal pagament kollha 
jkollhom valur ta' mill-inqas 75 % tal-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

5. Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-
aktar tard għas-sena tat-talba 2026, l-
intitolamenti għal pagament kollha 
jkollhom valur ta' mill-inqas 75 % tal-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

6. L-Istati Membri għandhom 
jiffinanzjaw iż-żidiet fil-valur tal-
intitolamenti għal pagament meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-paragrafi 4 u 5 billi 
jużaw kwalunkwe prodott possibbli li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3, 
u, fejn meħtieġ, billi jnaqqsu d-differenza 
bejn il-valur unitarju tal-intitolamenti għal 
pagament determinat skont il-paragrafu 1 u 
l-ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

6. L-Istati Membri għandhom 
jiffinanzjaw iż-żidiet fil-valur tal-
intitolamenti għal pagament meħtieġa biex 
jikkonformaw mal-paragrafi 4 u 5 billi 
jużaw kwalunkwe prodott possibbli li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3, 
u, fejn meħtieġ, billi jnaqqsu d-differenza 
bejn il-valur unitarju tal-intitolamenti għal 
pagament determinat skont il-paragrafu 1 u 
l-ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-
talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 
tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw it-tnaqqis lill-intitolamenti għal 
pagament kollha jew parti minnhom b'valur 
determinat skont il-paragrafu 1 li jaqbeż l-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena ta' 
talba 2026, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
japplikaw it-tnaqqis lill-intitolamenti għal 
pagament kollha jew parti minnhom b'valur 
determinat skont il-paragrafu 1 li jaqbeż l-
ammont unitarju medju ppjanat għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena ta' 
talba 2026, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku 



AD\1181813MT.docx 69/196 PE630.523v04-00

MT

tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) 
għall-Istat Membru jew għat-territorji kif 
definit skont l-Artikolu 18(2).

7. It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 6 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji. Mingħajr 
preġudizzju għas-sett minimu skont il-
paragrafu 5, it-tali kriterji jistgħu jinkludu 
l-iffissar ta' tnaqqis massimu li ma jistax 
ikun aktar baxx minn 30 %.

7. It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 6 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji. Mingħajr 
preġudizzju għas-sett minimu skont il-
paragrafu 5, it-tali kriterji jistgħu jinkludu 
l-iffissar ta' tnaqqis massimu li ma jistax 
ikun aktar baxx minn 30 %.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-każijiet imsemmija fis-
subparagrafi (a) u (b), l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu prijorità lin-nisa bl-għan li 
jilħqu l-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-
Artikolu 6(1).

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fl-attività ekonomika għandha tiġi promossa bħala parti 
mill-objettivi speċifiċi li għandhom jintużaw biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 Artikolu 26

Appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà

Appoġġ għall-introjtu ridistributtiv 
komplementarju għas-sostenibbiltà

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementarju għas-
sostenibbiltà ("appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv") bil-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv komplementarju għas-
sostenibbiltà ("appoġġ għall-introjtu 
ridistributtiv") bil-kundizzjonijiet stabbiliti 
f'dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-
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Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw distribuzzjoni mill-ġdid tal-
appoġġ mill-azjendi agrikoli kbar għal 
dawk żgħar jew medji billi jipprevedu 
appoġġ għall-introjtu ridistributtiv fil-
forma ta' pagament diżakkoppjat annwali 
għal kull ettaru eliġibbli lill-bdiewa li 
huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku msemmi fl-
Artikolu 17.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw distribuzzjoni mill-ġdid tal-
appoġġ mill-azjendi agrikoli kbar għal 
dawk żgħar jew medji billi jipprevedu 
appoġġ għall-introjtu ridistributtiv fil-
forma ta' pagament diżakkoppjat annwali 
għal kull ettaru eliġibbli lill-bdiewa li 
huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku msemmi fl-
Artikolu 17.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu ammont għal kull ettaru jew 
ammonti differenti għal firxiet differenti ta' 
ettari, kif ukoll in-numru massimu ta' ettari 
għal kull bidwi li għalih għandu jitħallas l-
appoġġ għall-introjtu ridistributtiv.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu ammont għal kull ettaru jew 
ammonti differenti għal firxiet differenti ta' 
ettari, kif ukoll in-numru massimu ta' ettari 
għal kull bidwi li għalih għandu jitħallas l-
appoġġ għall-introjtu ridistributtiv.

4. L-ammont għal kull ettaru ppjanat 
għal sena tat-talba partikolari ma għandux 
jaqbeż l-ammont medju nazzjonali tal-
pagamenti diretti għal kull ettaru għal dik 
is-sena tat-talba.

4. L-ammont għal kull ettaru ppjanat 
għal sena tat-talba partikolari ma għandux 
jaqbeż l-ammont medju nazzjonali tal-
pagamenti diretti għal kull ettaru għal dik 
is-sena tat-talba.

5. L-ammont medju nazzjonali tal-
pagamenti diretti għal kull ettaru huwa 
definit bħala l-proporzjon tal-limitu 
massimu nazzjonali għall-pagamenti diretti 
għal sena tat-talba partikolari kif stabbiliti 
fl-Anness IV u l-outputs ippjanati totali 
għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għad-
dħul għas-sena tat-talba għal sena tat-talba 
partikolari, espress f'numru ta' ettari.

5. L-ammont medju nazzjonali tal-
pagamenti diretti għal kull ettaru huwa 
definit bħala l-proporzjon tal-limitu 
massimu nazzjonali għall-pagamenti diretti 
għal sena tat-talba partikolari kif stabbiliti 
fl-Anness IV u l-outputs ippjanati totali 
għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għad-
dħul għas-sena tat-talba għal sena tat-talba 
partikolari, espress f'numru ta' ettari.

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala parti mill-obbligi tagħhom 
biex jikkontribwixxu għall-objettiv 
speċifiku "nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u 
niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni 
rurali" stabbilit fil-punt (g) tal-
Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 
2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-

2. Bħala parti mill-obbligi tagħhom 
biex jikkontribwixxu għall-objettiv 
speċifiku "nattiraw il-bdiewa żgħażagħ" 
stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1) u 
biex jiddedikaw mill-inqas 4 % tal-
allokazzjonijiet tagħhom tal-pagamenti 
diretti għal dan l-objettiv skont l-
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pagamenti diretti għal dan l-objettiv skont 
l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu appoġġ għall-introjtu 
komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li 
għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba u 
li huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi 
fl-Artikolu 17.

Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu 
jipprovdu appoġġ għall-introjtu 
komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li 
huma intitolati għal pagament taħt l-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi 
fl-Artikolu 17u li għadhom kif twaqqfu 
għall-ewwel darba jew li twaqqfu fil-
ħames snin ta' qabel l-ewwel 
preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal 
pagament għall-bdiewa żgħażagħ, bil-
kundizzjoni li dawn il-pagamenti jintużaw 
għall-produzzjoni sostenibbli u li l-
introjtu/assi finanzjarji ma jaqbżux il-
limitu stabbilit fl-Artikolu 15.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, il-
bdiewa żgħażagħ li fl-aħħar sena ta' 
applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 1307/2013 ikunu rċevew l-appoġġ 
imsemmi fl-Artikolu 50 ta' dak ir-
Regolament jistgħu jirċievu l-appoġġ 
imsemmi f'dan l-Artikolu għall-perjodu 
massimu msemmi fil-paragrafu 3 ta' dan 
l-Artikolu. 

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa żgħażagħ li ma għandhomx bżonn il-flus, jew li jużawhom għall-finijiet ta' 
intensifikazzjoni b'mod li jmur kontra l-objettivi tal-Artikoli 5 u 6, ma għandhomx jingħataw 
flus il-kontribwenti.

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 Artikolu 28

Skemi għall-klima u għall-ambjent Skemi għall-klima u għall-ambjent

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu appoġġ għall-iskemi volontarji 
għall-klima u għall-ambjent ("ekoskemi") 
bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u jipprevedu appoġġ u 
jistabbilixxu sehem finanzjarju minimu 
ta' tal-inqas 30% mill-allokazzjonijiet 
nazzjonali rispettivi tagħhom kif stabbilit 
fl-Anness IV għall-iskemi volontarji għall-
klima u għall-ambjent ("ekoskemi") bil-
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kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom.

2. Taħt dan it-tip ta' intervent l-Istati 
Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa 
ġenwini li jieħdu impenji biex josservaw, 
fuq ettari eliġibbli, il-prattiki agrikoli li 
huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-
ambjent.

2. Taħt dan it-tip ta' intervent l-Istati 
Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa 
ġenwini jew lill-gruppi ta' bdiewa li jieħdu 
impenji biex josservaw, iżommu u 
jippromwovu, fuq ettari eliġibbli, il-prattiki 
u s-sistemi agrikoli li huma ta' benefiċċju 
għall-klima u għall-ambjent.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-lista ta' prattiki agrikoli li 
huma ta' benefiċċju għall-klima u għall-
ambjent.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissupplimenta dan ir-Regolament billi 
tistabbilixxi l-lista tal-Unjoni ta' prattiki 
agrikoli ta' benefiċċju għall-klima u għall-
ambjent, filwaqt li tqis il-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-
Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
listi nazzjonali komplementari ta' prattiki 
agrikoli li huma ta' benefiċċju għall-
klima u l-ambjent billi jagħżlu mil-lista 
tal-Unjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu. L-Istati Membri għandhom 
jipprijoritizzaw skemi li jipprovdu 
kobenefiċċji, jippromwovu sinerġiji u 
jenfasizzaw approċċ integrat.
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
gwida neċessarja lill-Istati Membri meta 
jkunu qed ifasslu l-listi nazzjonali, 
f'koordinazzjoni man-Netwerks 
Nazzjonali u Ewropej tal-Politika 
Agrikola Komuni kif stipulat fl-
Artikolu 113, sabiex tiffaċilita l-iskambju 
tal-aħjar prattiki, sabiex ittejjeb il-bażi ta' 
għarfien u s-soluzzjonijiet għall-ilħuq tal-
objettivi ambjentali u relatati mal-klima 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e), u (f) 
tal-Artikolu 6(1). Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lir-replika potenzjali 
tal-miżuri u l-iskemi mfassla għall-
kuntesti jew għar-restrizzjonijiet lokali, 
reġjonali u/jew ambjentali speċifiċi.
F'każijiet debitament ġustifikati, skemi 
supplimentari li mhumiex stabbiliti fil-
lista tal-Unjoni jistgħu jiġu inklużi f'listi 
nazzjonali, bl-approvazzjoni tal-
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Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikoli 106 u 107.
Meta jabbozzaw il-listi, il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw, fil-
proċess imsemmi fil-Kapitolu III tat-
Titolu V, li l-listi huma prodotti bħala 
sforz konġunt bejn l-awtoritajiet agrikoli 
u ambjentali, f'konsultazzjoni mal-esperti.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta kull 
sena jew sentjen il-listi nazzjonali, filwaqt 
li tqis l-effiċjenza meħtieġa, l-eżistenza ta' 
alternattivi u l-kontribut tal-iskemi għall-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1). Il-valutazzjonijiet 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament u f'każijiet ta' 
valutazzjonijiet ta' 
inadegwatezza/negattivi, l-Istati Membri 
għandhom jipproponu listi u skemi 
nazzjonali emendati skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 107.

4. Dawk il-prattiki għandhom jitfasslu 
biex jissodisfaw wieħed jew aktar mill-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1).

4. Dawk il-prattiki għandhom jitfasslu 
biex jissodisfaw wieħed jew aktar mill-
objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1), u, b'rabta mal-
objettiv (f), għandha tingħata importanza 
lill-biedja b'valur naturali għoli u l-biedja 
ta' Natura 2000.

5. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu biss 
pagamenti li jkopru l-impenji li:

5. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu biss 
pagamenti li jkopru l-impenji li:

(a) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni rilevanti u l-istandards 
ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' 
dan it-Titolu;

(a) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni rilevanti u l-istandards 
ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' 
dan it-Titolu u l-Anness III;

(b) jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-
benessri tal-annimali, kif ukoll kull 
rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi 
nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, it-
trattament xieraq tal-annimali, kif ukoll 
kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi 
nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(c) imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet 
stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola 

(c) imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet 
stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola 
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skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1); skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1);

(d) huma differenti mill-impenji li fir-
rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti 
skont l-Artikolu 65.

(d) huma differenti minn jew 
komplementari għall-impenji li fir-rigward 
tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-
Artikolu 65.

6. L-appoġġ għall-ekoskemi għandu 
jieħu l-forma ta' pagament annwali għal 
kull ettaru eliġibbli u għandu jingħata jew:

6. L-appoġġ għall-ekoskemi għandu 
jieħu l-forma ta' pagament annwali għal 
kull ettaru jew azjenda eliġibbli u għandu 
jingħata jew:

(a) bħala pagamenti addizzjonali għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit 
fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima; or

(a) bħala pagamenti addizzjonali għall-
appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit 
fis-Subtaqsima 2 ta' din it-Taqsima; or

(b) bħala pagamenti li jikkumpensaw 
lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali 
mġarrba kollha jew parti minnhom u l-
introjtu mitluf bħala riżultat tal-impenji, kif 
stabbilit skont l-Artikolu 65. 

(b) bħala pagamenti li jikkumpensaw 
lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali 
mġarrba kollha jew parti minnhom u l-
introjtu mitluf bħala riżultat tal-impenji, kif 
stabbilit skont l-Artikolu 65. 

6a. L-Istati Membri jistgħu jitolbu l-
parteċipazzjoni obbligatorja ta' ekoskemi 
speċifiċi f'żoni b'valur naturali għoli jew 
fejn ġustifikat sabiex jissodisfaw wieħed 
jew aktar mill-objettivi ambjentali u 
relatati mal-klima speċifiċi stabbiliti fil-
punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).
6b. L-Istati Membri għandhom 
jeskludu l-ekoskemi minn tnaqqis 
potenzjali ta' pagamenti kif stipulat fl-
Artikolu 15 jew livelli massimi ta' 
finanzjament.

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu 
jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont 
l-Artikolu 65.

7. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu 
jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont 
l-Artikolu 65.

8. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-
Regolament b'regoli oħra dwar l-ekoskemi.

8. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-
Regolament b'regoli oħra dwar l-ekoskemi.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 28a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 

speċifiċi oħrajn taż-żona
1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali 
jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-
żona bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1).
2. Dawk il-pagamenti għandhom 
jingħataw lill-bdiewa ġenwini fir-rigward 
taż-żoni identifikati skont l-Artikolu 32 
tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.
3. L-Istati Membri jistgħu jagħtu biss 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji 
għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona, 
taż-żona kkonċernata.
4. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 3 
għandhom jiġu kkalkulati fir-rigward tar-
restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi għaż-żona, bi 
tqabbil ma' żoni li mhumiex affettwati 
minn restrizzjonijiet naturali jew 
restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona.
5. Il-pagamenti għandhom jingħataw kull 
sena għal kull ettaru taż-żona.
6. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu perċentwal minimu u 
massimu tal-kontribuzzjoni totali tal-
FAEG għall-interventi msemmija f'dan l-
Artikolu. In-nefqa bi prezzijiet kostanti 
m'għandhiex tiddevja aktar minn 20 % 
min-nefqa msemmija fl-Artikolu 31 tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013.
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Ġustifikazzjoni

Il-fatt li dan l-Artikolu jitmexxa fil-pilastru I jwassal biex isiru disponibbli aktar flus fil-
pilastru II għall-azzjonijiet ambjentali u klimatiċi.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat 
għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali 
għal kull ettaru jew għal kull annimal.

3. L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat 
għandu jieħu l-forma ta' pagament annwali 
għal kull ettaru jew għal kull annimal li 
jista' jiġi llimitat mill-Istati Membri biex 
tiġi żgurata distribuzzjoni aħjar tal-
appoġġ.

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, 
f'konformità mal-Kapitolu III tat-
Titolu V, li appoġġ akkoppjat għall-
bhejjem għandu jingħata biss lil azjendi 
agrikoli li jibqgħu f'densità massima 
definita tal-merħliet tal-bhejjem għal 
baċir tax-xmara partikolari kif definit fid-
Direttiva 2000/60/KE. 
 
 

Ġustifikazzjoni

Peress li l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat ħafna drabi jappoġġa l-produzzjoni intensiva tal-
bhejjem għal-laħam u l-prodotti tal-ħalib, u sabiex jiġu mmitigati l-effetti negattivi ta' 
produzzjoni żejda, b'mod partikolari fuq il-klima iżda anke fuq l-introjti tal-azjendi agrikoli, l-
appoġġ għandu jingħata biss lill-azjendi agrikoli li ma jaqbżux id-densitajiet tal-merħliet u 
jgħin lill-bdiewa jwettqu tranżizzjoni lejn mudelli ta' produzzjoni aktar iddiversifikati. Din is-
salvagwardja għandha wkoll l-għan li tevita l-produzzjoni żejda. Id-densitajiet massimi tal-
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merħliet jistgħu jiġu mfassla għal speċifiċitajiet reġjonali abbażi tal-pjanijiet ta' ġestjoni tal-
baċir tax-xmara tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta Stat Membru jipproponi 
appoġġ akkoppjat volontarju fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tiegħu kif previst fl-
Artikolu 106, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li:
(a) l-għajnuna tissodisfa l-prinċipju "li 
ma ssir l-ebda ħsara";
(b) hemm ħtieġa jew benefiċċju 
ambjentali jew soċjali ċari, iġġustifikati 
b'evidenza li tista' tiġi kkwantifikata 
b'mod empiriku u li tista' tiġi vverifikata 
b'mod indipendenti;
(c) l-appoġġ jintuża biex jissodisfa l-
ħtiġijiet ta' sigurtà tal-ikel tal-Unjoni u 
ma joħloqx tfixkil tas-swieq interni jew 
internazzjonali;
(d) l-għoti tal-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat ma jwassalx għal eżiti tal-
kummerċ li jħallu impatt negattiv fuq l-
investiment, il-produzzjoni u l-iżvilupp tal-
ipproċessar fis-settur agroalimentari 
f'pajjiżi sħab fil-fażi tal-iżvilupp;
(e) l-appoġġ akkoppjat volontarju ma 
jingħatax għal swieq li jinsabu fi kriżi 
minħabba produzzjoni żejda jew provvista 
żejda;
(f) l-appoġġ għall-produzzjoni tal-bhejjem 
jingħata biss għal densitajiet tal-
popolazzjoni baxxi fi ħdan il-limiti tal-
kapaċitajiet tat-trasport ekoloġiċi tal-
baċiri tax-xmara kkonċernati skont id-
Direttiva Qafas 2000/60/KE, u huwa 
marbut ma' żoni suffiċjenti ta' foraġġ jew 
ragħa li għandhom jinżammu mingħajr 
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inputs esterni.
Meta l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti 
(a) sa (f) huma ssodisfati, il-Kummissjoni 
tista' tapprova jew, f'koordinazzjoni ma' 
dak l-Istat Membru, kif deskritt fl-
Artikoli 115 u 116 ta' dan ir-Regolament, 
taġġusta l-varjabbli proposti minn dak l-
Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jenħtieġ li jkun soġġett għar-rispett ta' kriterji ta' 
sostenibbiltà stretti peress li dan joħloq tfixkil kemm fis-suq intern tal-UE kif ukoll estern, 
filwaqt li jċaqlaq il-produzzjoni lejn xi Stati Membri (SM) kemm minn SM oħra jew minn 
pajjiżi terzi.

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista' 
biss jingħata lis-setturi u lill-
produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi ta' 
biedja fihom fejn dawn ikunu importanti 
għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali jew 
ambjentali: ċereali, żrieragħ taż-żjut, 
għelejjel li fihom il-proteini, legumi tal-
qamħ, kittien, qanneb, ross, ġewż, patata 
tal-lamtu, ħalib u prodotti tal-ħalib, 
żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-
mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-żebbuġa, 
dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, pitravi, 
kannamiela u ċikwejra, frott u ħxejjex, 
msajġar b'newba qasira u għelejjel oħra 
mhux tal-ikel, esklużi s-siġar, li jintużaw 
għall-produzzjoni tal-prodotti li 
għandhom il-potenzjal li jissosstitwixxu l-
materjali fossili.

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista' 
biss jingħata lis-setturi u lill-
produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi ta' 
biedja fihom, li jmorru lil hinn mill-
istandards legali minimi għat-trattament 
xieraq tal-annimali jew l-ambjent, jew 
fejn dawn ikunu importanti għal raġunijiet 
ekonomiċi, soċjali jew ambjentali, u l-
ħtieġa tagħhom tkun iġġustifikata skont 
il-proċedura deskritta fil-Kapitolu III tat-
Titolu V b'evidenza li tista' tiġi 
kkwantifikata b'mod empiriku u li tista' 
tiġi vverifikata b'mod indipendenti: 
ċereali, żrieragħ taż-żjut, għelejjel li fihom 
il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, 
qanneb, ross, ġewż, patata tal-lamtu, ħalib 
u prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-
nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u 
vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, 
foraġġ niexef, ħops, kannamiela u 
ċikwejra, frott u ħxejjex.
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Ġustifikazzjoni

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-benefiċjarji għandhom ikunu 
eliġibbli biss għal pagamenti akkoppjati 
jekk l-istandards tal-produzzjoni tagħhom 
ikunu ogħla mill-istandards ambjentali u 
tat-trattament xieraq tal-annimali minimi 
rilevanti fis-seħħ.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat jikkonċerna l-annimali bovini 
u/jew in-nagħaġ u l-mogħoż, l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu bħala 
kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-
appoġġ ir-rekwiżiti li l-annimali jiġu 
identifikati u rreġistrati skont ir-
Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill32 jew ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
21/200433 rispettivament. Madankollu, 
mingħajr preġudizzju għal kundizzjonijiet 
tal-eliġibbiltà applikabbli oħra, l-annimali 
bovini jew in-nagħaġ u l-mogħoż 

2. L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat 
jista' jingħata biss jekk: 
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għandhom jitqiesu bħala eliġibbli għall-
appoġġ sakemm ir-rekwiżiti ta' 
identifikazzjoni u reġistrazzjoni jkunu 
ġew issodisfati sa ċertu data fis-sena tat-
talba kkonċernata li għandha tiġi 
stabbilita mill-Istati Membri.

(a) l-Istat Membru juri li huwa l-unika 
opzjoni li fadal, b'mod partikolari rigward 
sistemi pastorali fejn skemi ambjentali jew 
pagamenti diżakkoppjati jistgħu jkunu 
diffiċli li jitwasslu minħabba mergħat 
komuni tar-ragħa jew transumanza 
(b) l-Istat Membru juri l-kopertura tal-
ispejjeż addizzjonali effettivament 
imġarrba u l-introjtu mitluf sabiex jiġu 
ssodisfati l-objettivi speċifiċi (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1). 

__________________ __________________
32 Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
bhejjem tal-ifrat u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 
11.8.2000, p. 1).

32 Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' 
Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
bhejjem tal-ifrat u dwar it-tikkettjar tal-
laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam 
taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 
11.8.2000, p. 1).

33 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u 
kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 u d-Direttivi 92/102/KEE u 
64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

33 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni 
u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u 
kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 u d-Direttivi 92/102/KEE u 
64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-appoġġ ma għandux 
jingħata għal produzzjoni intensiva tal-
annimali. Il-Kummissjoni għandha s-
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setgħa li tadotta atti delegati b'mod 
konformi mal-Artikolu 138 li 
jissupplimenta dan ir-Regolament billi 
jiddefinixxi sistemi ta' produzzjoni 
intensiva tal-annimali ineliġibbli għal 
appoġġ akkoppjat li effettivament 
jeskludu mill-appoġġ lill-annimali tal-
ħalib u annimali bovini jew lin-nagħaġ u 
l-mogħoż fejn ikun hemm diskrepanza 
bejn in-numru ta' ettari eliġibbli u n-
numru tal-annimali. Din id-dispożizzjoni 
se tqis il-prattiki ta' xogħol ta' rgħajja jew 
transumanza.

Ġustifikazzjoni

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-appoġġ għall-introjtu 
akkoppjat jikkonċerna lill-annimali bovini 
jew lin-nagħaġ u l-mogħoż, l-Istati 
Membri jistgħu jappoġġaw biss lill-
annimali mrobbija f'sistema tar-ragħa 
magħlufa l-ħaxix, ibbażata fuq il-mergħat 
u b'riżultati ambjentali jew tat-trattament 
xieraq tal-annimali sinifikattivament 
ogħla.

Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, permezz tal-
proċedura deskritta fit-Titolu V ta' dan ir-
Regolament, li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK jinkludu dispożizzjonijiet biex jiġi 
żgurat li sal-aħħar tal-perjodu ta' 
programmazzjoni tal-pjan strateġiku, id-
densità totali tal-merħliet tal-bhejjem għal 
kull Stat Membru ma taqbiżx il-0.7 unità 
ta' bhejjem għal kull ettaru.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm bilanċ bejn il-produzzjoni tal-annimali u tal-pjanti. Hemm 
preċedent fil-PAK, peress li d-densitajiet tal-bhejjem ġew speċifikati għal deċennju mill-2003 
'il quddiem. Skont l-Eurostat, id-densità totali medja u attwali tal-merħliet tal-bhejjem bejn l-
Istati Membri hija ta' 0.75 LU/ha.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 31 - paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Operazzjonijiet tal-għalf tal-
annimali kkonċentrati ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-appoġġ akkoppjat.

Ġustifikazzjoni

Huwa imperattiv li tiġi bbilanċjata mill-ġdid il-produzzjoni tal-annimali u l-pjanti billi jiġi 
żgurat li l-popolazzjoni tal-bhejjem għal kull azjenda agrikola ma taqbiżx iż-żona bażi tal-
mergħat permanenti jew tal-foraġġ tal-bwar temporanji tagħha, fil-każ, pereżempju, ta' 
ruminanti. Dan jillimita l-produzzjoni strutturali żejda u t-tniġġis ambjentali minn nutrijenti 
żejda u jnaqqas l-impatti fuq il-klima.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Monitoraġġ

Bħala parti mill-monitoraġġ tal-koerenza 
tal-politiki għall-iżvilupp kif deskritt fl-
Artikolu 119, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw l-
għajnuna bħala appoġġ akkoppjat 
mogħtija. Jekk jinsabu effetti negattivi, l-
appoġġ akkoppjat għas-settur inkwistjoni 
għandu jitwaqqaf jew jitnaqqas b'mod 
gradwali kif xieraq, biex jiġu sodisfati l-
kundizzjonijiet ta' hawn fuq. 
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tniedi 
djalogi mal-pajjiżi sħab fil-fażi tal-
iżvilupp fejn it-tnedija tal-appoġġ 
akkoppjat tħalli impatt negattiv fuq l-
iżvilupp tas-settur agroalimentari lokali, 
bl-għan li jittieħdu miżuri ta' rimedju 
(inkluż fi ħdan il-qafas tal-politika 
kummerċjali tal-Unjoni) biex jiġu 
mmitigati l-effetti negattivi li qed jiġu 
esperjenzati. 
Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni għandha s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 138, fejn tissupplimenta dan 
ir-Regolament b'miżuri li għandhom jiġu 
adottati mill-Istati Membri meta jniedu 
appoġġ għall-introjtu akkoppjat, bl-għan 
li jiġu eliminati l-effetti negattivi fuq l-
iżvilupp tas-settur agroalimentari f'pajjiżi 
sħab. 

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 35 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pagament speċifiku għall-
għelejjel għall-qoton għandu jingħata għal 
kull ettaru ta' erja eliġibbli ta' qoton. L-erja 
għandha tkun eliġibbli biss jekk tkun tinsab 

1. Il-pagament speċifiku għall-
għelejjel għall-qoton għandu jingħata għal 
kull ettaru ta' żona eliġibbli ta' qoton. Iż-
żona għandha tkun eliġibbli biss jekk tkun 
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fuq art agrikola awtorizzata mill-Istat 
Membru għall-produzzjoni tal-qoton, 
tinżera' b'varjetajiet awtorizzati mill-Istat 
Membru u fil-fatt tinħasad f'kundizzjonijiet 
normali ta' tkabbir.

tinsab fuq art agrikola awtorizzata mill-
Istat Membru għall-produzzjoni tal-qoton, 
tinżera' b'varjetajiet awtorizzati mill-Istat 
Membru u fil-fatt tinħasad f'kundizzjonijiet 
normali ta' tkabbir. Is-sistema fardgħalla 
tal-qoton għandha tiġi eskluża.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) is-settur tal-għelejjel tal-legumi;

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) setturi oħrajn imsemmijin fil-punti 
(a) sa (h), (k), (m), (o) sa (t) u (w) tal-
Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013.

(f) setturi oħrajn imsemmijin fil-punti 
(a) sa (h), (k), (m), (o), (p), (r), (s) u (w) 
tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013.

Ġustifikazzjoni

Tneħħi (q) laħam tal-majjal u (t) laħam tat-tjur mil-lista, li qatt ma kienu sussidjati taħt il-
PAK, u jintużaw għal operazzjonijiet tal-għalf tal-annimali intensivi jew ikkonċentrati.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42 Artikolu 42

Objettivi fis-settur tal-frott u l-ħaxix Objettivi fis-settur tal-frott u l-ħaxix

Għandhom jiġu segwiti l-objettivi li ġejjin 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix:

Minkejja l-Artikoli 5 u 6 dwar objettivi 
globali, għandhom jiġu segwiti l-objettivi 
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li ġejjin fis-settur tal-frott u l-ħaxix:

(a) l-ippjanar tal-produzzjoni, l-
aġġustament tal-produzzjoni għad-
domanda, b'mod partikolari f'termini ta' 
kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-
ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-
investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-
prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi 
huma relatati mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(a) l-ippjanar tal-produzzjoni, l-
aġġustament tal-produzzjoni għad-
domanda, b'mod partikolari f'termini ta' 
kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-
ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-
investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-
prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi 
huma relatati mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(b) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-
frott u l-ħaxix, inkluż permezz tal-
kummerċjalizzazzjoni diretta; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-
Artikolu 6(1); 

(b) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-
frott u l-ħaxix, inkluż permezz tal-
kummerċjalizzazzjoni diretta; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-
Artikolu 6(1); 

(c) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza 
għall-organiżmi ta' ħsara, ta' prattiki 
innovattivi li jsaħħu l-kompetittività 
ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(c) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza 
għall-pesti, ta' prattiki innovattivi li jsaħħu 
l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi 
tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) 
u (i) tal-Artikolu 6(1);

(d) l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
promozzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li 
jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi 
naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1); 

(d) l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
promozzjoni ta' metodi ta' produzzjoni li 
jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi naturali b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi 
naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1); 

(e) il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1); 

(e) il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1); 

(f) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-
kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-
kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prodotti 
b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, 
b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew 
koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv 

(f) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali, tad-
diversità u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż 
it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp 
ta' prodotti b'Denominazzjoni tal-Oriġini 
Protetta, b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta 
jew koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv 
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speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-
Artikolu 6(1);

speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-
Artikolu 6(1);

(g) il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska 
jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma 
relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(g) il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska 
jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma 
relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(h) iż-żieda fil-konsum tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska 
jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma 
relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-
punti (i) tal-Artikolu 6;

(h) iż-żieda fil-konsum tal-prodotti tas-
settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska 
jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma 
relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-
punti (i) tal-Artikolu 6;

(i) il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-
ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati l-
kriżijiet u jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet 
fis-swieq tal-frott u l-ħaxix; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 6(1).

(i) il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-
ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati l-
kriżijiet u jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet 
fis-swieq tal-frott u l-ħaxix; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 6(1).

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43 Artikolu 43

Tipi ta' intervent fis-settur tal-frott u l-
ħaxix

Tipi ta' intervent fis-settur tal-frott u l-
ħaxix

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 42, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 42, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tliet tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli, b'mod partikolari ffokati fuq l-
iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-
imballaġġ ekoloġiku u t-tnaqqis tal-iskart;

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli, b'mod partikolari ffokati fuq l-
iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-
imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart u 
l-monitoraġġ tal-produzzjoni;

(b) ir-riċerka u l-produzzjoni 
sperimentali, b'mod partikolari ffokati fuq 
l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, 
l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart, 

(b) ir-riċerka u l-produzzjoni 
sperimentali, b'mod partikolari ffokati fuq 
l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, 
l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart, 
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ir-reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, it-
tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-
pestiċidi, il-prevenzjoni ta' ħsara kkawżata 
minn avvenimenti klimatiċi avversi u t-
tisħiħ tal-użu tal-varjetajiet ta' frott u ħaxix 
adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li 
jinbidlu;

ir-reżiljenza għall-pesti, it-tnaqqis tar-riskji 
u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi, il-
prevenzjoni ta' ħsara kkawżata minn 
avvenimenti klimatiċi avversi u t-tisħiħ tal-
użu tal-varjetajiet ta' frott u ħaxix adattati 
għall-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(c) il-produzzjoni organika; (c) il-produzzjoni organika;

(d) il-produzzjoni integrata; (d) il-produzzjoni integrata, il-
promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' 
produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, 
prattiki ta' kultivazzjoni u tekniki ta' 
produzzjoni ambjentalment sani, l-użu 
sostenibbli tar-riżorsi naturali b'mod 
partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-
ħamrija u riżorsi naturali oħra, filwaqt li 
titnaqqas id-dipendenza fuq is-sustanzi 
kimiċi;

(e) l-azzjonijiet biex tiġi konservata l-
ħamrija u biex jissaħħaħ l-karbonju fil-
ħamrija;

(e) l-azzjonijiet biex tiġi konservata l-
ħamrija u biex jissaħħaħ l-karbonju fil-
ħamrija;

(f) l-azzjonijiet għall-ħolqien u għaż-
żamma tal-ħabitats favorevoli għall-
bijodiversità jew għaż-żamma tal-pajsaġġ 
f'kundizzjoni tajba, inkluża l-
konservazzjoni tal-karatteristiċi storiċi;

(f) l-azzjonijiet għall-ħolqien u għaż-
żamma tal-ħabitats favorevoli għall-
bijodiversità jew għaż-żamma tal-pajsaġġ 
f'kundizzjoni tajba, inkluża l-
konservazzjoni tal-karatteristiċi storiċi;

(g) l-azzjonijiet għall-iffrankar tal-
enerġija, għat-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija u għaż-żieda tal-użu tal-enerġija 
rinnovabbli;

(g) l-azzjonijiet għall-iffrankar tal-
enerġija, għat-titjib tal-effiċjenza fl-
enerġija u għaż-żieda tal-użu tal-enerġija 
rinnovabbli;

(h) l-azzjonijiet li jtejbu r-reżiljenza 
għall-organiżmi ta' ħsara;

(h) l-azzjonijiet li jtejbu r-reżiljenza 
tal-għelejjel sostenibbli kontra l-pesti bil-
promozzjoni tal-Ġestjoni Integrata tal-
Pesti (IPM);

(i) l-azzjonijiet li jtejbu l-użu u l-
ġestjoni tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-
iskular tal-ilma;

(i) l-azzjonijiet li jtejbu l-użu u l-
ġestjoni tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-
iskular tal-ilma;

(j) l-azzjonijiet u l-miżuri biex titnaqqs 
il-produzzjoni tal-iskart u titjieb il-ġestjoni 
tal-iskart;

(j) l-azzjonijiet u l-miżuri biex titnaqqs 
il-produzzjoni tal-iskart u titjieb il-ġestjoni 
tal-iskart;

(k) l-azzjonijiet biex tiżdied is-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-

(k) l-azzjonijiet biex tiżdied is-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-
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ħaxix; ħaxix;

(l) l-azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima, għall-adattament għat-
tibdil fil-klima u biex jiżdied l-użu tal-
enerġija rinnovabbli;

(l) l-azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima, għall-adattament għat-
tibdil fil-klima u biex jiżdied l-użu tal-
enerġija rinnovabbli;

(m) l-implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(m) l-implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(n) il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, 
inklużi azzjonijiet u attivitajiet li jimmiraw 
għad-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni 
tas-swieq tal-frott u l-ħaxix u għall-
informazzjoni dwar il-vantaġġi tal-konsum 
tal-frott u l-ħaxix għas-saħħa;

(n) il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, 
inklużi azzjonijiet u attivitajiet li jimmiraw 
għad-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni 
tas-swieq tal-frott u l-ħaxix u għall-
informazzjoni dwar il-vantaġġi tal-konsum 
tal-frott u l-ħaxix għas-saħħa;

(o) is-servizzi konsultattivi u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari dwar 
it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-
organiżmi ta' ħsara, l-użu sostenibbli tal-
pestiċidi l-adattament u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima;

(o) is-servizzi ta' konsulenza u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari dwar 
iż-żamma u ż-żieda fil-kwalità ta' prodott, 
it-titjib fil-kundizzjonijiet tal-
kummerċjalizzazzjoni, l-agroekoloġija, it-
tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-pesti, 
l-użu sostenibbli tal-pestiċidi l-adattament 
u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

(p) it-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki b'mod partikolari dwar it-tekniki 
sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta' 
ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-
kontribuzzjoni għall-adattament u għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

(p) it-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki b'mod partikolari dwar it-tekniki 
sostenibbli għall-kontroll tal-pesti, l-użu 
sostenibbli tal-pestiċidi li jnaqqsu d-
dipendenza agrokimika u l-kontribuzzjoni 
għall-adattament u għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima.

2. Fir-rigward tal-objettiv imsemmi 
fil-punt (i) tal-Artikolu 42, l-Istati Membri 
għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom tip ta' intervent wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

2. Fir-rigward tal-objettiv imsemmi 
fil-punt (i) tal-Artikolu 42, l-Istati Membri 
għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom tip ta' intervent wieħed 
jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill-
ġdid tal-fondi mutwi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u mill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1308/2013;

(a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill-
ġdid tal-fondi mutwi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u mill-
assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-
produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament 
(UE) Nru 1308/2013;

(b) l-investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi 
mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(b) l-investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi 
mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(c) it-taħwil mill-ġdid ta' msaġar fejn 
meħtieġ wara li jkun nqalgħub'mod 
obbligatorju minħabba raġunijiet ta' saħħa 

(c) it-taħwil mill-ġdid ta' msaġar fejn 
meħtieġ wara li jkun nqalgħub'mod 
obbligatorju minħabba raġunijiet ta' saħħa 
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jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru;

jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru;

(d) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(d) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(e) il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-
ħsad totali f'żona partikolari ta' prodotti 
mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li 
ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad 
ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet 
klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet 
oħra;

(e) il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-
ħsad totali f'żona partikolari ta' prodotti 
mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li 
ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad 
ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet 
klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet 
oħra;

(f) in-nuqqas ta' ħsad ta' frott u ħaxix li 
jikkonsisti fit-tmiem taċ-ċiklu ta' 
produzzjoni attwali fl-erja kkonċernata 
fejn il-prodott ikun żviluppat sew u jkun ta' 
kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli, 
eskluża l-qerda ta' prodotti minħabba 
avveniment klimatiku jew mard;

(f) in-nuqqas ta' ħsad ta' frott u ħaxix li 
jikkonsisti fit-tmiem taċ-ċiklu ta' 
produzzjoni attwali fiż-żona kkonċernata 
fejn il-prodott ikun żviluppat sew u jkun ta' 
kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli, 
eskluża l-qerda ta' prodotti minħabba 
avveniment klimatiku jew mard;

(g) l-assigurazzjoni tal-ħsad li 
tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-
introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf 
bħala konsegwenza ta' diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara u 
fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu 
l-miżuri meħtieġa ta' prevenzjoni tar-riskju;

(g) l-assigurazzjoni tal-ħsad li 
tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-
introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf 
bħala konsegwenza ta' diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet mill-pesti u fl-istess ħin 
tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri 
meħtieġa ta' prevenzjoni tar-riskju;

(h) l-ikkowċjar lill-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi u lill-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi skont ir-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew lil 
produtturi individwali;

(h) l-ikkowċjar lill-organizzazzjonijiet 
tal-produtturi u lill-assoċjazzjonijiet tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi skont ir-
Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew lil 
produtturi individwali;

(i) l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' 
protokolli fitosanitarji ta' pajjiżi terzi fit-
territorju tal-Unjoni biex jiġi ffaċilitat l-
aċċess għas-swieq ta' pajjiżi terzi;

(i) in-negozjati, l-implimentazzjoni u 
l-ġestjoni ta' protokolli fitosanitarji ta' 
pajjiżi terzi fit-territorju tal-Unjoni biex jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għas-swieq ta' pajjiżi 
terzi;

(j) l-implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(j) l-implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(k) is-servizzi konsultattivi u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari 
rigward tekniki sostenibbli għall-kontroll 
tal-organiżmi ta' ħsara u l-użu sostenibbli 
tal-pestiċidi.

(k) is-servizzi ta' konsulenza u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari 
rigward tekniki sostenibbli għall-kontroll 
tal-pesti, l-implimentazzjoni tal-ġestjoni 
integrata tal-pesti u l-użu sostenibbli tal-
pestiċidi.

3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
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tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi li jikkorrispondu 
għat-tipi ta' intervent magħżula skont il-
paragrafi 1 u 2.

tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi li jikkorrispondu 
għat-tipi ta' intervent magħżula skont il-
paragrafi 1 u 2.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom isegwu mill-
inqas wieħed mill-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 6(1) fis-settur tal-
apikultura.

Minkejja r-rispett tal-Artikoli 5 u 6 dwar 
objettivi globali, l-Istati Membri għandhom 
isegwu l-objettivi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 6(1) fis-settur tal-apikultura.

Emenda101

Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 Artikolu 49

Tipi ta' intervent fis-settur tal-apikultura u 
l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni

Tipi ta' intervent fis-settur tal-apikultura u 
l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom 
għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-
Artikolu 6(1) tip ta' intervent wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-
apikultura:

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom 
għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-
Artikolu 6(1) tip ta' intervent wieħed jew 
aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-
apikultura:

(a) assistenza teknika għal min irabbi 
n-naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' 
persuni li jrabbu n-naħal;

(a) assistenza teknika għal min irabbi 
n-naħal u għall-organizzazzjonijiet ta' 
persuni li jrabbu n-naħal;

(b) azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-
organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-
mard, b'mod partikolarment il-varroasi;

(b) azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-
organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-
mard, b'mod partikolarment il-varroasi;

(c) azzjonijiet għar-razzjonalizzazzjoni 
tat-transumanza;

(c) azzjonijiet għar-razzjonalizzazzjoni 
tat-transumanza;

(d) azzjonijiet għall-appoġġ tal-
laboratorji għall-analiżi tal-prodotti tal-
apikultura;

(d) azzjonijiet għall-appoġġ tal-
laboratorji għall-analiżi tal-prodotti tal-
apikultura;
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(e) ir-ripopolazzjoni tal-kaxxi tan-
naħal fl-Unjoni;

(e) ir-ripopolazzjoni tal-kaxxi tan-
naħal fl-Unjoni;

(f) il-kooperazzjoni ma' korpi 
speċjalizzati għall-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' riċerka fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;

(f) il-kooperazzjoni ma' korpi 
speċjalizzati għall-implimentazzjoni ta' 
programmi ta' riċerka fil-qasam tat-trobbija 
tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;

(g) azzjonijiet ta' monitoraġġ tas-suq; (g) azzjonijiet ta' monitoraġġ tas-suq;

(h) azzjonijiet għat-titjib tal-kwalità tal-
prodotti.

(h) azzjonijiet għat-titjib tal-kwalità tal-
prodotti.

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jissostanzjaw l-għażla tal-objettivi speċifiċi 
u t-tipi ta' intervent. Fi ħdan it-tipi ta' 
intervent magħżula, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-interventi.

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jissostanzjaw l-għażla tal-objettivi speċifiċi 
u t-tipi ta' intervent. Fi ħdan it-tipi ta' 
intervent magħżula, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-interventi.

3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-finanzjament ipprovdut 
minnhom għat-tipi ta' intervent magħżula 
fil- Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-finanzjament ipprovdut 
minnhom għat-tipi ta' intervent magħżula 
fil- Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

4. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-interventi imsemmijin fil-paragrafu 2 
għandha tkun massimu ta' 50 % tan-nefqa. 
Il-parti li jifdal tan-nefqa għandha tiġġarrab 
mill-Istati Membri.

4. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-interventi imsemmijin fil-paragrafu 2 
għandha tkun massimu ta' 50 % tan-nefqa. 
Il-parti li jifdal tan-nefqa għandha tiġġarrab 
mill-Istati Membri.

5. Meta jfasslu l-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom l-Istati Membri 
għandhom jitolbu l-parir tar-rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tat-
trobbija tan-naħal.

5. Meta jfasslu l-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom l-Istati Membri 
għandhom jitolbu l-parir tar-rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tat-
trobbija tan-naħal.

6. Kull sena, l-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bin-numru ta' kaxxi tan-naħal fit-territorju 
tagħhom.

6. Kull sena, l-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
bin-numru ta' kaxxi tan-naħal fit-territorju 
tagħhom.

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 51 Artikolu 51
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Objettivi fis-settur tal-inbid Objettivi fis-settur tal-inbid

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-
settur tal-inbid:

Minkejja l-Artikoli 5 u 6 dwar l-objettivi 
ġenerali, l-Istati Membri għandhom 
isegwu l-objettivi (a) u (ia) li ġejjin u 
objettiv wieħed jew aktar minn dawn l-
objettivi (b) sa (i) li ġejjin fis-settur tal-
inbid:

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-
produtturi tal-inbid fl-Unjoni inkluż il-
kontribuzzjoni għat-titjib tas-sistemi ta' 
produzzjoni sostenibbli u t-tnaqqis tal-
impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-
Unjoni; dawk l-objettivi huma relatati mal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) sa 
(f) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-
produtturi tal-inbid fl-Unjoni inkluż il-
kontribuzzjoni għat-titjib tas-sistemi ta' 
produzzjoni sostenibbli u t-tnaqqis tal-
impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-
Unjoni. Dan jinkludi l-implimentazzjoni 
ta' metodu ta' produzzjoni li jirrispettaw l-
ambjent, prattiki ta' kultivazzjoni u 
tekniki ta' produzzjoni ambjentalment 
sani, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali, 
filwaqt li titnaqqas id-dipendenza fuq il-
pestiċidi; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti 
(b) sa (f) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(b) it-titjib tal-prestazzjoni tal-intrapriżi 
tal-inbid tal-Unjoni u l-adattament 
tagħhom għad-domandi tas-suq, kif ukoll 
iż-żieda tal-kompetittività tagħhom fir-
rigward tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tad-
dwieli, inkluż l-iffrankar fl-enerġija, l-
effiċjenza fl-enerġija dinjija u l-proċessi 
sostenibbli; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) 
sa (e), (g) u (h) tal-Artikolu 6(1); 

(b) it-titjib tal-prestazzjoni tal-intrapriżi 
tal-inbid tal-Unjoni u l-adattament 
tagħhom għad-domandi tas-suq, kif ukoll 
iż-żieda tal-kompetittività tagħhom fit-tul 
fir-rigward tal-produzzjoni u tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tad-
dwieli, inkluż l-iffrankar fl-enerġija, l-
effiċjenza fl-enerġija dinjija u l-proċessi 
sostenibbli; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) 
sa (e), (g) u (h) tal-Artikolu 6(1); 

(c) il-kontribuzzjoni għar-restawr tal-
bilanċ tal-provvista u d-domanda fis-suq 
tal-inbid tal-Unjoni sabiex jiġu evitati l-
kriżijiet fis-suq; dak l-objettiv huwa relatat 
mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (a) 
tal-Artikolu 6(1);

(c) il-kontribuzzjoni għar-restawr tal-
bilanċ tal-provvista u d-domanda fis-suq 
tal-inbid tal-Unjoni sabiex jiġu evitati l-
kriżijiet fis-suq; dak l-objettiv huwa relatat 
mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (a) 
tal-Artikolu 6(1);

(d) il-kontribuzzjoni għas-salvagwardja 
tal-introjti tal-produtturi tal-inbid tal-
Unjoni meta jkunu ġarrbu telf bħala 
konsegwenza ta' diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara; 
dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv 
stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1); 

(d) il-kontribuzzjoni għas-salvagwardja 
tal-introjti tal-produtturi tal-inbid tal-
Unjoni meta jkunu ġarrbu telf bħala 
konsegwenza ta' diżastri naturali, 
avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew 
infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara; 
dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv 
stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1); 
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(e) iż-żieda tal-kummerċjabbiltà u l-
kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-
Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-
iżvilupp ta' prodotti, proċessi u teknoloġiji 
innovattivi u billi jiżdied il-valur fi 
kwalunkwe stadju tal-katina ta' provvista, 
inkluż element ta' trasferiment tal-għarfien; 
dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c), (e) 
u (i) tal-Artikolu 6(1);

(e) iż-żieda tal-kummerċjabbiltà u l-
kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-
Unjoni, b'mod partikolari permezz tal-
iżvilupp ta' prodotti, proċessi u teknoloġiji 
innovattivi u billi jiżdied il-valur fi 
kwalunkwe stadju tal-katina ta' provvista, 
inkluż element ta' trasferiment tal-għarfien; 
dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c), (e) 
u (i) tal-Artikolu 6(1);

(f) l-użu tal-prodotti sekondarji tal-
produzzjoni tal-inbid għall-iskopijiet 
industrijali u tal-enerġija li jiżgura l-
kwalità tal-inbid tal-Unjoni filwaqt li 
jitħares l-ambjent; dak l-objettiv huwa 
relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

(f) l-użu tal-prodotti sekondarji u r-
residwi tal-produzzjoni tal-inbid għall-
iskopijiet industrijali u tal-enerġija li 
jiżgura l-kwalità tal-inbid tal-Unjoni 
filwaqt li jitħares l-ambjent; dak l-objettiv 
huwa relatat mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-
Artikolu 6(1);

(g) il-kontribuzzjoni għas-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-
konsum responsabbli tal-inbid u dwar l-
iskemi ta' kwalità tal-Unjoni għall-inbid; 
dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (i) tal-
Artikolu 6(1); 

(g) il-kontribuzzjoni għas-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-
konsum responsabbli tal-inbid; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (b) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(h) it-titjib tal-kompetittività tal-
prodotti tad-dwieli tal-Unjoni fil-pajjiżi 
terzi; dak l-objettiv huwa relatat mal-
objettivi stabbiliti fil-punti (b) u (h) tal-
Artikolu 6(1);
(i) il-kontribuzzjoni għaż-żieda tar-
reżiljenza tal-produtturi kontra l-
fluttwazzjonijiet tas-suq; dak l-objettiv 
huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(1);

(i) il-kontribuzzjoni għaż-żieda tar-
reżiljenza tal-produtturi kontra l-
fluttwazzjonijiet tas-suq; dak l-objettiv 
huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(1);

(ia) jingħata kontribut lill-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima; dan l-
objettiv huwa relatat mal-objettivi 
speċifiċi stabbilit fil-punt (d) tal-
Artikolu 6(1).

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 1 - parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kull objettiv magħżul minn 
fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 51, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Għal kull objettiv magħżul minn 
fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 51, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom żewġ tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin:

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-
vinji, inkluż it-tħawwil mill-ġdid ta' vinji 
fejn meħtieġ wara l-qlugħ obbligatorju tad-
dwieli għal raġunijiet ta' saħħa jew 
fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru, iżda eskluż 
it-tiġdid normali tal-vinji li jikkonsisti mit-
tħawwil mill-ġdid tal-istess roqgħa art bl-
istess varjetà ta' għeneb u bl-istess sistema 
ta' kultivazzjoni tad-dwieli, meta d-dwieli 
jkunu waslu fi tmiem il-ħajja naturali 
tagħhom;

(a) ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-
vinji, inkluż it-tisħiħ tad-diversità ġenetika 
tal-vinji, kif ukoll id-diversità bijoloġika 
strutturali u mhux tal-għelejjel biex jiġu 
prevenuti pajsaġġi ta' sistemi fardgħalla, 
il-kura tal-ħamrija inkluża l-kopertura 
veġetali u l-kontroll tal-ħaxix ħażin ħieles 
mill-pestiċidi, it-tħawwil mill-ġdid ta' vinji 
fejn meħtieġ wara l-qlugħ obbligatorju tad-
dwieli għal raġunijiet ta' saħħa jew 
fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru, jew wara l-
qlugħ volontarju għat-tħawwil għal 
raġunijiet ta' adattament għat-tibdil fil-
klima, iżda eskluż it-tiġdid normali tal-
vinji li jikkonsisti mit-tħawwil mill-ġdid 
tal-istess roqgħa art bl-istess varjetà ta' 
għeneb u bl-istess sistema ta' kultivazzjoni 
tad-dwieli, meta d-dwieli jkunu waslu fi 
tmiem il-ħajja naturali tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tintroduċi fl-azzjonijiet tar-ristrutturar tal-vinji l-possibbiltà 
ta' finanzjament tal-qlugħ volontarju għat-tħawwil mill-ġdid għal raġunijiet tal-adattament 
għat-tibdil fil-klima.

Emenda 105

Proposta għal regolament



AD\1181813MT.docx 95/196 PE630.523v04-00

MT

Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-assigurazzjoni tal-ħsad kontra telf 
fl-introjtu bħala konsegwenza tal-
avvenimenti klimatiċi avversi assimilati 
ma' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi 
avversi, annimali, mard tal-pjanti jew 
infestazzjonijiet mill-organiżmi ta' ħsara;

(d) l-assigurazzjoni tal-ħsad kontra telf 
fl-introjtu bħala konsegwenza tal-
avvenimenti klimatiċi avversi assimilati 
ma' diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi 
avversi, annimali, mard tal-pjanti jew 
infestazzjonijiet mill-pesti; ma għandha 
tingħata l-ebda assigurazzjoni sakemm il-
produtturi ma jiħdux miżuri b'mod attiv 
biex jimminimizzaw dawn ir-riskji;

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju u l-assigurazzjoni għar-riskju, ma jridux jiffossilizzaw prattiki tal-biedja 
irresponsabbli u skaduti, inkella dan jirriżulta f'infiq żejjed enormi minn fondi għall-iżvilupp 
rurali dejjem aktar limitati. It-tibdil fil-klima u avvenimenti tat-temp estremi assoċjati diġà 
ilhom realtà għal kważi deċennju, għalhekk kwalunkwe politika li tħares 'il quddiem u li hija 
effiċjenti finanzjarjament jew fl-użu tar-riżorsi tinkoraġġixxi l-ippjanar ta' din l-eventwalità. 
Pjuttost, il-PAK għandha tipprovdi l-appoġġ għall-bdiewa biex jadattaw għal dawk l-effetti 
tat-tibdil fil-klima u effetti oħra, iffinanzjati permezz ta' partijiet oħra ta' skemi ta' żvilupp 
rurali u ekoloġiċi.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) azzjonijiet ta' informazzjoni dwar 
l-inbejjed tal-Unjoni mwettqa fl-Istati 
Membri li jinkoraġġixxu l-konsum 
responsabbli tal-inbid jew li jippromwovu 
l-iskemi ta' kwalità tal-Unjoni li jkopru d-
Denominazzjonijiet ta' Oriġini u l-
Indikazzjonijiet Ġeografiċi;

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-opzjoni li jiġu ffinanzjati miżuri għall-promozzjoni tal-inbid kemm fis-suq intern kif ukoll 
fil-pajjiżi terzi jenħtieġ li tintemm bħala mezz kif jiġu eliminati b'mod gradwali sussidji 
inkompatibbli tas-saħħa u kif jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-flus pubbliċi, kif ukoll biex jiġi 
implimentat il-prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD).
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Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-promozzjoni mwettqa mill-pajjiżi 
terzi, li tikkonsisti f'waħda jew aktar minn 
dawn li ġejjin:

imħassar

(i) azzjonijiet ta' relazzjonijiet 
pubbliċi, promozzjoni jew reklamar, 
b'mod partikolari li jenfasizzaw l-
istandards għoljin tal-prodotti tal-Unjoni, 
l-aktar f'termini ta' kwalità, sikurezza tal-
ikel jew l-ambjent;
(ii) parteċipazzjoni f'avvenimenti, fieri 
jew eżibizzjonijiet ta' importanza 
internazzjonali;
(iii) kampanji ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari dwar l-iskemi ta' kwalità tal-
Unjoni li jkopru d-Denominazzjonijiet ta' 
Oriġini, l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-
produzzjoni organika;
(iv) studji ta' swieq ġodda, meħtieġa 
għat-tkabbir tas-swieq disponibbli;
(v) l-istudji sabiex jiġu evalwati r-
riżultati tal-miżuri ta' informazzjoni u 
promozzjoni;
(vi) it-tħejjija ta' fajls tekniċi, inkluż it-
testijiet u l-valutazzjonijiet tal-laboratorji, 
dwar il-prattiki enoloġiċi, ir-regoli 
fitosanitarji u tal-iġjene, kif ukoll 
rekwiżiti oħra ta' pajjiżi terzi għall-
importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-
inbid, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-
swieq ta' pajjiżi terzi;

Ġustifikazzjoni

F'perjodu fejn qed jitnaqqas il-finanzjament PAK, jenħtieġ li l-PAK ma tissussidjax il-
promozzjoni f'pajjiżi terzi. Il-fatt li d-ditti tax-Xampanja, inklużi kumpaniji multinazzjonali 
kbar li ma għandhomx bżonn il-flus, huma fost l-akbar benefiċjarji tal-PAK fi Franza, 
minħabba kampanji ta' promozzjoni sussidjati mill-UE, qajjem ħafna kritika. Jeħtieġ li 
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ntemmu dawn il-prattiki u nwaqqfu kampanji ta' promozzjoni ta' finanzjament.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) azzjonijiet biex jittejbu l-użu u l-
ġestjoni tal-ilma, inklużi l-konservazzjoni 
u l-iskular tal-ilma;

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1- punt ib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) biedja organika;

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ic) azzjonijiet oħra, inklużi azzjonijiet 
għal:
(i) il-konservazzjoni tal-ħamrija u t-tisħiħ 
tal-karbonju fil-ħamrija;
(ii) il-ħolqien jew il-preservazzjoni ta' 
ħabitats favorevoli għall-bijodiversità jew 
il-manutezjoni taż-żona naturali, inkluża 
l-konservazzjoni tal-karatteristiċi storiċi 
tagħha;
(iii) it-titjib tar-reżiljenza għall-pesti u l-
mard tal-vinji;
(iv) it-tnaqqis tal-ġenerazzjoni tal-iskart u 
t-titjib tal-ġestjoni tal-iskart.
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Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 53 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-assigurazzjoni tal-ħsad msemmija fil-
punt (d) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex 
taqbeż:

4. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-assigurazzjoni tal-ħsad imsemmija 
fil-punt (d) tal-Artikolu 52(1) għandha 
titħallas biss għal produtturi li jwettqu 
miżuri li jimminimizzaw jew jeliminaw 
b'mod attiv riskji (bħall-protezzjoni tal-
ħamrija, iż-żieda tal-ħamrija tal-wiċċ, iż-
żieda fid-diversità strutturali bijoloġika u 
ġenetika fil-pajsaġġ kultivat), u ma 
għandhiex taqbeż:

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 4 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) telf imsemmi fil-punt (a) u kontra 
telf ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi 
avversi;

(i) telf inevitabbli msemmi fil-punt (a) 
u kontra telf ikkawżat minn avvenimenti 
klimatiċi avversi;

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riskju u l-assigurazzjoni għar-riskju, ma jridux jiffossilizzaw prattiki tal-biedja 
irresponsabbli u skaduti, inkella dan jirriżulta f'infiq żejjed enormi minn fondi għall-iżvilupp 
rurali dejjem aktar limitati. It-tibdil fil-klima u avvenimenti tat-temp estremi assoċjati diġà 
ilhom realtà għal kważi deċennju, għalhekk kwalunkwe politika li tħares 'il quddiem u li hija 
effiċjenti finanzjarjament jew fl-użu tar-riżorsi tinkoraġġixxi l-ippjanar ta' din l-eventwalità. 
Pjuttost, il-PAK għandha tipprovdi l-appoġġ għall-bdiewa biex jadattaw għal dawk l-effetti 
tat-tibdil fil-klima u effetti oħra, iffinanzjati permezz ta' partijiet oħra ta' żvilupp rurali u 
skemi ekoloġiċi.

Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 4 – punt b – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) telf ikkawżat minn annimali, mard 
tal-pjanti jew infestazzjonijiet tal-
organiżmi ta' ħsara.

(ii) telf inevitabbli kkawżat minn 
annimali, mard tal-pjanti jew 
infestazzjonijiet ta' pesti.

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u għall-
promozzjoni msemmija fil-punti (g) u (h) 
tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-
50 % tan-nefqa eliġibbli.

6. L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
għall-azzjonijiet ta' informazzjoni u għall-
promozzjoni msemmija fil-punti (g) u (h) 
tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż l-
20 % tan-nefqa eliġibbli.

Ġustifikazzjoni

F'perjodu fejn qed jitnaqqas il-finanzjament PAK, id-ditti tax-Xampanja, inklużi kumpaniji 
multinazzjonali li ma għandhomx bżonn il-flus, huma fost l-akbar benefiċjarji tal-PAK fi 
Franza (pereżempju), minħabba li huma benefiċjarji ta' kampanji ta' promozzjoni sussidjati 
mill-UE. Dan mhuwiex aċċettabbli, għalhekk il-finanzjament tal-UE għal din il-miżuri jrid 
jitnaqqas sabiex ikun jista' jintuża fejn ikun verament meħtieġ il-finanzjament.

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jistabbilixxu perċentwal 
minimu ta' nefqa għall-azzjonijiet immirati 
lejn il-protezzjoni tal-ambjent, l-adattament 
għat-tibdil fil-klima, it-titjib tas-
sostenibbiltà tas-sistemi u l-proċessi tal-
produzzjoni, it-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, l-
iffrankar tal-enerġija u t-titjib fl-effiċjenza 
enerġetika fis-settur tal-inbid.

4. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jistabbilixxu minimu ta' nefqa 
ta' 20 % għall-azzjonijiet immirati lejn il-
protezzjoni tal-ambjent, l-adattament għat-
tibdil fil-klima, it-titjib tas-sostenibbiltà 
tas-sistemi u l-proċessi tal-produzzjoni, it-
tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-
inbid tal-Unjoni, l-iffrankar tal-enerġija u t-
titjib fl-effiċjenza enerġetika fis-settur tal-
inbid.



PE630.523v04-00 100/196 AD\1181813MT.docx

MT

Ġustifikazzjoni

Dan il-perċentwal, allokat għall-azzjonijiet relatati mal-ambjent u rilevanti għall-klima 
elenkati, huwa l-istess bħal taħt interventi tal-frott u tal-ħaxix.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ammont annwali totali 
riċevut minn benefiċjarju aħħari wieħed 
għal interventi fis-settur tal-inbid ma 
jaqbiżx EUR 200 000.

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li diversi ditti tax-Xampanja ta' proprjetà tal-istess kumpanija multinazzjonali rċevew 
diversi miljun ta' Euro fil-perjodu ta' programmazzjoni kontinwu qajjem rabja fi Franza. 
Għandhom jiġu stabbiliti limiti ċari.

Emenda 117

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-appoġġ għandu jkun soġġett 
għal rekwiżiti ambjentali u tal-
bijodiversità li jmorru lil hinn mill-
istandards minimi, b'fokus partikolari fuq 
iż-żamma ta' karatteristiċi tal-pajsaġġ u l-
implimentazzjoni ta' prattiki ta' ġestjoni 
ta' benefiċċju għall-bijodiversità.

Emenda 118

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, 
l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) 
għandu jiddefinixxi tip ta' intervent wieħed 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi 
magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi 
ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-
Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla 
tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

2. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, 
l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) 
għandu jiddefinixxi żewġ tipi ta' intervent 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi 
magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi 
ħdan it-tipi ta' intervent magħżula l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-
Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla 
tal-objettivi, tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 56 Artikolu 56

Objettivi fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u 
taz-żebbuġ tal-mejda

Objettivi fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa u 
taż-żebbuġ tal-mejda

L-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(4) 
għandu jsegwi objettiv wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjin fis-settur taz-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda:

Minkejja l-Artikoli 5 u 6 dwar l-objettivi 
globali, l-Istati Membri msemmija fl-
Artikolu 82(4) għandhom jsegwu l-
objettiv (c) li ġej u jistgħu jfittxu li jiksbu 
wieħed jew aktar mill-objettivi li ġejjin fis-
settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-
mejda:

(a) it-tisħiħ tal-organizzazzjoni u l-
ġestjoni tal-produzzjoni taz-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 6(1);

(a) it-tisħiħ tal-organizzazzjoni u l-
ġestjoni tal-produzzjoni taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 6(1);

(b) it-titjib tal-kompetittività fuq 
perjodu medju u twil taz-żejt taż-żebbuġa u 
taz-żebbuġ tal-mejda, b'mod partikolari 
permezz tal-modernizzazzjoni; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku 
stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1);

(b) it-titjib tal-kompetittività fuq 
perjodu medju u twil taż-żejt taż-żebbuġa u 
taż-żebbuġ tal-mejda, b'mod partikolari 
permezz tal-modernizzazzjoni; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku 
stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1);
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(c) it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-
azzjoni klimatika mill-kultivazzjoni taż-
żebbuġ u l-kontribut għaliha; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-
Artikolu 6(1); 

(c) it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-
azzjoni klimatika u l-kontribut għaliha, l-
adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima mill-kultivazzjoni taż-żebbuġ inkluż 
bil-promozzjoni tax-xenarji polikulturali, 
li jsaħħu l-kura tal-ħamrija; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d)u (e), u (f) 
tal-Artikolu 6(1);

(d) it-titjib tal-kwalità taz-żejt taż-
żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku 
stabbilit fil-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(d) it-titjib tal-kwalità taż-żejt taż-
żebbuġa u taż-żebbuġ tal-mejda; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku 
stabbilit fil-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(e) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-
reżiljenza għall-organiżmi ta' ħsara, ta' 
prattiki innovattivi li jsaħħu l-
kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-
suq; dak l-objettiv huwa relatat mal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) 
u (i) tal-Artikolu 6(1);

(e) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż l-approċċi 
tas-sistema għall-ġestjoni tal-pesti, il-
ġestjoni integrata tal-pesti, iż-żamma u l-
irkupru tal-bijodiversità, ir-reżiljenza tal-
agroekosistema, ta' prattiki innovattivi li 
jsaħħu l-kompetittività ekonomika u 
jqawwu l-iżviluppi tas-suq; dak l-objettiv 
huwa relatat mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(f) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-
kriżijiet, bl-għan li tittejjeb ir-reżiljenza 
għall-organiżmi ta' ħsara, u li jiġu evitati 
u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq taz-żejt 
taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-
objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku 
stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 6(1).

(f) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-
kriżijiet, bl-għan li tittejjeb ir-reżiljenza 
għall-pesti, u li jiġu evitati u indirizzati l-
kriżijiet fis-swieq taż-żejt taż-żebbuġa u 
taż-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa 
relatat mal-objettiv speċifiku stabbiliti fil-
punt (h) tal-Artikolu 6(1).

(fa) il-protezzjoni u t-tisħiħ tal-
bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema 
inkluża ż-żamma tal-ħamrija.

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu segwiti l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) 

1. Sabiex jiġu segwiti l-objettivi 
msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) 
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għandhom jagħżlu tip ta' intervent wieħed 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta' intervent 
magħżula, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi.

għandhom jagħżlu żewġ tipi ta' intervent 
jew aktar minn dawk imsemmija fl-
Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta' intervent 
magħżula, l-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-interventi.

Emenda 121

Proposta għal regolament
Artikolu 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TAQSIMA 6a
IS-SETTUR TAL-GĦELEJJEL TAL-

LEGUMI
Artikolu 58a

Objettivi tas-settur tal-għelejjel tal-legumi 
Minkejja r-rispett tal-Artikoli 5 u 6 dwar 
objettivi globali, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-objettiv li ġejjin fis-
settur tal-għelejjel tal-legumi: 
(a) L-iskema għandha żżid il-produzzjoni 
u l-konsum sostenibbli tal-legumi madwar 
l-Unjoni, biex tiżdied l-awtosuffiċjenza 
tal-ikel u tal-għalf skont il-miri stabbiliti 
fl-Anness I. 
(b) L-għelejjel tal-legumi li jitkabbru fir-
raba' appoġġati mill-pagament għandhom 
ikunu parti minn newba tal-għelejjel ta' 
mill-inqas erba' snin, jew minn taħlita ta' 
speċijiet fi bwar temporanji fir-raba' li 
jinħadem. Din għandha tkun kompatibbli 
mal-iskemi għall-klima u għall-ambjent 
("ekoskemi") fl-Artikolu 28, li skontu 
newbiet ta' erba' snin jew aktar jistgħu 
jiġu ppremjati. L-iskema tista' tippremja 
wkoll kultivazzjoni assoċjata jew imħallta 
eż. b'silla sottoterranja li mhijiex 
ippremjata b'mod ieħor taħt miżuri oħra. 
(c) Ragħa bbażata fuq mergħat b'diversità 
kbira ta' speċijiet jew ħsad ta' mergħa 
b'diversità kbira ta' speċijiet għall-foraġġ 
fuq mergħa permanenti b'mod ġenwin li 
fiha speċijiet tal-legumi fil-medda ta' 
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ħaxix irqiq jistgħu jiġu ssussidjati wkoll, 
bil-kundizzjoni li ma jsirx ħrit mill-ġdid u 
tiżrigħ mill-ġdid ("refreshing"). 
(d) Il-kultivazzjoni monokulturali jew 
kontinwa ta' għelejjel tal-legumi ma 
għandhiex tiġi appoġġata minn dawn il-
pagamenti. 
(e) It-tnaqqis tad-dipendenza fuq it-taħlita 
ta' għalf ikkonċentrata li fiha sojja, b'mod 
speċjali sojja importata li toriġina minn 
art li reċentement ġiet iddeforestata jew 
ikkonvertita, f'konformità mal-SDG 15, 
mal-wegħda tal-Unjoni dwar żero 
deforestazzjoni u mal-impenji eżistenti tal-
kumpaniji privati dwar żero 
deforestazzjoni. 
(f) L-għeluq taċ-ċirkwiti ta' ċiklaġġ tan-
nutrijenti u r-restrizzjoni tagħhom għal 
skali ta' baċiri lokali u reġjonali tax-
xmara f'konformità mad-
Direttiva 2000/60/KE. 
(g) L-ispinta lis-swieq lokali u reġjonali 
fl-ikel u fl-għalf tal-annimali u varjetajiet 
taż-żerriegħa b'input baxx adattati 
lokalment. 
Il-miżuri ffinanzjati f'dan is-settur 
għandhom ikunu koerenti mal-impenji u 
l-leġiżlazzjoni klimatiċi u ambjentali tal-
Unjoni, u ma jikkawżawx bidla diretta jew 
indiretta fl-użu tal-art, filwaqt li jkollhom 
impatt ġenwinament pożittiv fuq l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra globali 
skont GLOBIOM (Mudell ta' Ġestjoni tal-
Bijosfera Globali). 

Emenda 122

Proposta għal regolament
Artikolu 58b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 58b
Tipi ta' interventi
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Fir-rigward tal-objettivi msemmija fl-
Artikolu 58a l-Istati Membri għandhom 
jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom tip ta' intervent wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjin: 
(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli; ir-riċerka u l-produzzjoni 
sperimentali, kif ukoll azzjonijiet oħra, 
inkluż azzjonijiet ta': 
(i) konservazzjoni tal-ħamrija, inkluż it-
tisħiħ genwin u ppruvat tal-karbonju tal-
ħamrija mingħajr dipendenza sistemika 
fuq il-pestiċidi; 
(ii) żieda fl-effiċjenza fl-użu u l-ġestjoni 
tal-ilma, inkluż l-iffrankar tal-ilma; 
(iii) promozzjoni tal-użu ta' varjetajiet u 
prattiki ta' ġestjoni adattati għal 
kundizzjonijiet tat-tibdil fil-klima li qed 
jinbidlu; 
(iv) titjib fil-prattiki ta' ġestjoni biex 
tiżdied ir-reżiljenza tal-għelejjel għall-
pesti u t-tnaqqis fis-suxxettibbiltà għall-
pesti; 
(v) tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u d-
dipendenza fuqhom; 
(vi) ħolqien u ż-żamma ta' ħabitats 
agrikoli favorevoli għall-bijodiversità, 
mingħajr l-użu tal-pestiċidi; 
(b) servizzi ta' konsulenza u ta' assistenza 
teknika, b'mod partikolari rigward l-
adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima, anke rigward is-selezzjoni mill-
bidwi tal-aktar newba tal-għelejjel xierqa. 
(c) taħriġ, inkluż l-ikkowċjar u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki; 
(d) produzzjoni u t-tekniki organiċi; 
(e) azzjonijiet biex tiżdied is-sostenibbiltà 
u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-
prodotti; 

Emenda 123

Proposta għal regolament
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Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 59 Artikolu 59

Objettivi f'setturi oħrajn Objettivi f'setturi oħrajn

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-
setturi l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-
Artikolu 39:

Minkejja l-Artikoli 5 u 6 dwar objettivi 
globali, l-Istati Membri għandhom isegwu 
l-objettivi (d)  u (e) li ġejjin u jistgħu 
jfittxu li jiksbu wieħed jew aktar objettivi 
f'setturi oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-
Artikolu 39:

(a) l-ippjanar tal-produzzjoni, l-
aġġustament tal-produzzjoni għad-
domanda, b'mod partikolari f'termini ta' 
kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-
ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-
investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-
prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi 
huma relatati mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(a) l-ippjanar tal-produzzjoni, l-
aġġustament tal-produzzjoni għad-
domanda, b'mod partikolari f'termini ta' 
diversità ta' kwalità u kwantità, l-
ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni 
u r-redditi fuq l-investiment u l-
istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-
produtturi; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti 
(a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(b) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-
Artikolu 6(1);

(b) il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-
tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-
Artikolu 6(1);

(c) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza 
għall-organiżmi ta' ħsara, ta' prattiki 
innovattivi u tekniki ta' produzzjoni li 
jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-
iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma 
relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(c) ir-riċerka u l-iżvilupp ta' metodi ta' 
produzzjoni sostenibbli, inkluż l-
agroforestrija, ir-reżiljenza, għall-pesti, il-
kura tal-ħamrija, inkluża l-kopertura 
veġetattiva, kif ukoll il-prattiki innovattivi 
u tekniki ta' produzzjoni li jsaħħu l-
kompetittività ekonomika u jqawwu l-
iżviluppi tas-suq fuq il-perjodu twil; dawk 
l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-
Artikolu 6(1);

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-
benessri tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni u tekniki ta' produzzjoni 
ambjentalment sani u reżiljenti għall-
organiżmi ta' ħsara, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji 

(d) il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' metodi ta' produzzjoni 
li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tat-
trattament xieraq tal-annimali, prattiki ta' 
kultivazzjoni reżiljenti għall-pesti u l-mard 
li jkunu ambjentalment sani, inkluż billi 
tiġi mħeġġa l-Ġestjoni Integrata tal-Pesti, 
it-tekniki ta' produzzjoni u l-metodi ta' 
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u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi 
naturali b'mod partikolari l-protezzjoni tal-
ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

produzzjoni, il-miżuri li jtejbu l-
bijosigurtà tal-annimali u r-reżiljenza tal-
annimali għall-mard, filwaqt li jitnaqqas 
l-użu tal-antibijotiċi, l-użu u l-ġestjoni 
ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji 
u tal-iskart, ir-restawr u l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi naturali b'mod partikolari l-
protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi 
naturali oħra, it-tnaqqis fl-emissjonijiet u 
l-effiċjenza enerġetika; dawk l-objettivi 
huma relatati mal-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1); 

(e) il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

(e) il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni 
u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif 
stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

(f) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-
kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-
kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prodotti 
b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, 
b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew 
koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv 
speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-
Artikolu 6(1);

(f) it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-
kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-
kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta' prodotti 
b'Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, 
b'Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew 
koperti bi skemi ta' kwalità nazzjonali; 
dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv 
speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-
Artikolu 6(1);

(g) il-promozzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti f'settur 
wieħed jew aktar minn dawk imsemmija 
fil-punt (f) tal-Artikolu 40; dawk l-
objettivi huma relatati mal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 6(1);
(h) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-
kriżijiet fis-swieq f'settur wieħed jew aktar 
minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-
Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (a), (b) u (c) tal- Artikolu 6(1).

(h) il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-
kriżijiet fis-swieq f'settur wieħed jew aktar 
minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-
Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati 
mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-
punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1).

Emenda 124

Proposta għal regolament
Artikolu 60
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60 Artikolu 60

Tipi ta' intervent Tipi ta' intervent

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta' intervent 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

1. Fir-rigward tal-objettivi msemmijin 
fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom żewġ tipi ta' 
intervent jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli; ir-riċerka u l-produzzjoni 
sperimentali, kif ukoll azzjonijiet oħra, 
inkluż azzjonijiet għal:

(a) investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli; ir-riċerka u l-produzzjoni 
sperimentali, kif ukoll azzjonijiet oħra, 
inkluż azzjonijiet ta':

(i) il-konservazzjoni tal-ħamrija, 
inkluż it-tisħiħ tal-karbonju fil-ħamrija;

(i) konservazzjoni tal-ħamrija u l-bini 
mill-ġdid tal-fertilità u l-istruttura tal-
ħamrija, inkluż it-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
tas-sekwestru tal-karbonju fil-ħamrija u t-
tnaqqis ta' kontaminanti fil-prodotti 
fertilizzanti;

(ii) it-titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-ilma, 
inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma;

(ii) titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-ilma, 
inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma;

(iii) il-prevenzjoni tal-ħsara kkawżata 
minn avvenimenti klimatiċi avversi u l-
promozzjoni tal-użu tal-varjetajiet u tal-
prattiki ta' ġestjoni adattati għall-
kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(iii) prevenzjoni tal-ħsara kkawżata 
minn avvenimenti klimatiċi avversi u l-
promozzjoni tal-użu tal-varjetajiet u tal-
prattiki ta' ġestjoni adattati għall-
kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(iv) l-iffrankar tal-enerġija u ż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija;

(iv) iffrankar tal-enerġija u ż-żieda fl-
effiċjenza tal-enerġija;

(v) l-imballaġġ ekoloġiku; (v) tnaqqis tal-iskart permezz ta' inqas 
imballaġġ u imballaġġ ekoloġiku 

(vi) is-saħħa u l-benessri tal-annimali; (vi) saħħa u t-trattament xieraq tal-
annimali, inkluż il-ġestjoni sostenibbli u l-
prevenzjoni ta' mard tropikali u 
żoonotiku;

(vii) it-tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart 
u t-titjib tal-użu u tal-ġestjoni tal-prodotti 
sekondarji u tal-iskart;

(vii) tnaqqis tal-produzzjoni ta' 
emissjonijiet u tal-produzzjoni tal-iskart u 
t-titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-prodotti 
sekondarji u tal-iskart;

(viii) it-titjib tar-reżiljenza għall-
organiżmi ta' ħsara;

(viii) titjib tar-reżiljenza tal-għelejjel 
għall-pesti bil-promozzjoni tal-Ġestjoni 
Integrata tal-Pesti, inkluż prattiki xierqa 
ta' ġestjoni u kultivazzjoni;

(ix) it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal- (ix) tnaqqis sinifikati tal-użu tal-
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użu tal-pestiċidi; pestiċidi;

titjib tar-reżiljenza tal-annimali 
għall-mard u tnaqqis fl-użu tal-
antibijotiċi;

(xi) il-ħolqien u ż-żamma tal-ħabitats 
favorevoli għall-bijodiversità;

(xi) ħolqien u żamma tal-ħabitats 
favorevoli għall-bijodiversità;

(b) is-servizzi konsultattivi u l-
assistenza teknika, b'mod partikolari fir-
rigward tal-adattament għat-tibdil fil-
klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

(b) servizzi ta' konsulenza u ta' 
assistenza teknika, b'mod partikolari 
rigward il-kwalità tal-produzzjoni, il-
bijodiversità u l-ambjent, il-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih; 
u l-ġlieda kontra l-pesti u l-mard tal-
annimali;

(c) it-taħriġ inkluż l-ikkowċjar u l-
iskambju tal-aħjar prattiki;

(c) taħriġ, inkluż l-ikkowċjar u l-
iskambju tal-aħjar prattiki b'mod 
partikolari dwar il-biedja organika, il-
korsijiet ta' tfassil tal-permakultura, u l-
prattiki ta' tisħiħ tal-karbonju;

(d) il-produzzjoni organika; (d) produzzjoni organika;

(e) l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew 
aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 40.

(e) azzjonijiet biex jiżdiedu s-
sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u 
tal-ħżin tal-prodotti ta' settur wieħed jew 
aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 40.

(f) il-promozzjoni, il-komunikazzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni inkluż 
azzjonijiet u attivitajiet immirati b'mod 
partikolari lejn is-sensibilizzazzjoni tal-
konsumaturi dwar l-iskemi ta' kwalità tal-
Unjoni u l-importanza tad-dieti tajbin 
għas-saħħa, u lejn id-diversifikazzjoni tas-
swieq;
(g) l-implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(g) implimentazzjoni ta' skemi ta' 
kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(h) l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' 
traċċabbiltà u ċertifikazzjoni, b'mod 
partikolari l-monitoraġġ tal-kwalità tal-
prodotti mibjugħa lill-konsumaturi finali.

(h) implimentazzjoni ta' sistemi ta' 
traċċabbiltà u ċertifikazzjoni, b'mod 
partikolari l-monitoraġġ tal-kwalità tal-
prodotti mibjugħa lill-konsumaturi finali.

2. Fir-rigward tal-objettiv imsemmi 
fil-punt (h) tal-Artikolu 59, fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu tip ta' intervent 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

2. Fir-rigward tal-objettiv imsemmi 
fil-punt (h) tal-Artikolu 59, fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu tip ta' intervent 
wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill- (a) l-istabbiliment u/jew il-mili mill-
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ġdid tal-fondi mutwi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013;

ġdid tal-fondi mutwi mill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi 
rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013;

(b) l-investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi 
mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(b) l-investimenti f'assi tanġibbli u 
intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi 
mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(c) il-ħżin kollettiv tal-prodotti 
magħmula mill-organizzazzjoni tal-
produtturi jew mill-membri tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;

(c) il-ħżin kollettiv tal-prodotti 
magħmula mill-organizzazzjoni tal-
produtturi jew mill-membri tal-
organizzazzjoni tal-produtturi;

(d) it-tħawwil mill-ġdid ta' msaġar fejn 
meħtieġ wara li s-siġar jinqalgħu b'mod 
obbligatorju għal raġunijiet ta' saħħa jew 
fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru jew għall-
adattament għat-tibdil fil-klima;

(d) it-tħawwil mill-ġdid ta' msaġar jew 
imsaġar taż-żebbuġ fejn meħtieġ wara li s-
siġar jinqalgħu b'mod obbligatorju għal 
raġunijiet ta' saħħa jew fitosanitarji fuq 
istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru jew għall-adattament għat-tibdil 
fil-klima;

(e) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(e) l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni 
ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(f) il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-
ħsad totali f'żona partikolari ta' prodotti 
mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li 
ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad 
ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet 
klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet 
oħra;

(f) il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-
ħsad totali f'żona partikolari ta' prodotti 
mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li 
ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad 
ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet 
klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet 
oħra;

(g) in-nuqqas ta' ħsad li jikkonsisti fit-
tmiem taċ-ċiklu ta' produzzjoni attwali fl-
erja kkonċernata fejn il-prodott ikun 
żviluppat sew u jkun ta' kwalità tajba, ġusta 
u kummerċjabbli, eskluża l-qerda ta' 
prodotti minħabba avveniment klimatiku 
jew mard;

(g) in-nuqqas ta' ħsad li jikkonsisti fit-
tmiem taċ-ċiklu ta' produzzjoni attwali fiż-
żona kkonċernata fejn il-prodott ikun 
żviluppat sew u jkun ta' kwalità tajba, ġusta 
u kummerċjabbli, eskluża l-qerda ta' 
prodotti minħabba avveniment klimatiku 
jew mard;

(h) l-assigurazzjoni tal-ħsad u tal-
produzzjoni li tikkontribwixxi għas-
salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta 
jkun hemm telf bħala konsegwenza ta' 
diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi 
avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-
organiżmi ta' ħsara u fl-istess ħin tiżgura 
li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' 
prevenzjoni tar-riskju.

(h) l-assigurazzjoni tal-ħsad u tal-
produzzjoni li tikkontribwixxi għas-
salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta 
jkun hemm telf bħala konsegwenza ta' 
diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi 
avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-
pesti u fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji 
kollha jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' 
prevenzjoni tar-riskju. Ma għandha 
tingħata l-ebda assigurazzjoni sakemm il-
produtturi ma jiħdux, b'mod attiv, miżuri 
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biex jimminimizzaw ir-riskji tagħhom;
3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jagħżlu s-setturi li fihom jimplimentaw it-
tipi ta' intervent stipulati f'dan l-Artikolu 
Għal kull settur għandhom jagħżlu objettiv 
wieħed jew aktar minn fost dawk stabbiliti 
fl-Artikolu 59 u t-tipi ta' intervent kif 
stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu. Għal kull tip ta' intervent, l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. L-Istati Membri għandhom 
jissostanzjaw l-għażla tas-setturi, tal-
objettivi u tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi.

3. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri għandhom 
jagħżlu s-setturi li fihom jimplimentaw it-
tipi ta' intervent stipulati f'dan l-Artikolu 
Għal kull settur għandhom jagħżlu objettiv 
wieħed jew aktar minn fost dawk stabbiliti 
fl-Artikolu 59 u t-tipi ta' intervent kif 
stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-
Artikolu. Għal kull tip ta' intervent, l-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu l-
interventi. L-Istati Membri għandhom 
jissostanzjaw l-għażla tas-setturi, tal-
objettivi u tat-tipi ta' intervent u tal-
interventi.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Artikolu 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 64 Artikolu 64

Tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali Tipi ta' interventi għall-iżvilupp rurali

It-tipi ta' interventi taħt dan il-Kapitolu 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

It-tipi ta' interventi taħt dan il-Kapitolu 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a) impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn;

(a) impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn li jibbenefikaw l-
ambjent;

(b) restrizzjonijiet naturali u 
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn tar-reġjun;

(b) restrizzjonijiet naturali u 
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn tar-reġjun;

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti 
obbligatorji;

(c) żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li 
jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti 
obbligatorji;

(d) investimenti; (d) investimenti;

(e) l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ 
u l-bidu tan-negozji rurali;

(e) l-installazzjoni tal-bdiewa 
żgħażagħ, il-bidu tan-negozji rurali u l-
iżvilupp tan-negozju sostenibbli;

(f) l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju; (f) l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju;

(g) il-kooperazzjoni, (g) il-kooperazzjoni,

(h) l-iskambju tal-għarfien u l-
informazzjoni.

(h) l-iskambju tal-għarfien u l-
informazzjoni.
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Proposta għal regolament
Artikolu 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 65 Artikolu 65

Impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn

impenji għall-ġestjoni ambjentali, 
klimatika u oħrajn li jibbenefikaw l-

ambjent;
1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għall-impenji għall-ġestjoni 
ambjentali, klimatika u oħrajn bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għall-impenji għall-ġestjoni 
ambjentali, klimatika u oħrajn li 
jibbenefikaw l-ambjent bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu impenji agroambjentali klimatiċi.

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu impenji agroambjentali klimatiċi 
skont l-Artikolu 6(1)(d), (e) u (f). Bi qbil 
mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 86(2), 
mill-inqas 40% tal-fondi mill-FAEŻR 
huma allokati għal dawn l-impenji.

3. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi 
disponibbli fit-territorji tagħhom kollha, 
skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, 
reġjonali jew lokali tagħhom.

3. L-Istati Membri jistgħu joffru 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi 
disponibbli fit-territorji tagħhom kollha, 
skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, 
reġjonali jew lokali tagħhom.

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
pagamenti biss lill-bdiewa u lil benefiċjarji 
oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji 
ta' ġestjoni li jitqiesu ta' benefiċċju għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1).

4. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
pagamenti biss lill-bdiewa jew lil gruppi 
ta' bdiewa, u lil benefiċjarji oħra li, fuq 
bażi volontarja, jieħdu impenji li jitqiesu ta' 
benefiċċju u li huma mmirati għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1)(d), (e) u (f) jew li jsaħħu t-
trattament xieraq tal-annimali. 

5. Taħt dan it-tip ta' interventi, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu biss 
pagamenti li jkopru l-impenji li:

5. Taħt dan it-tip ta' interventi, għal 
żoni agrikoli, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu biss pagamenti li jkopru l-
impenji li ma jirriżultawx f'finanzjament 
doppju li fir-rigward tiegħu jingħataw 
pagamenti skont dan ir-Regolament u li:
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(a) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni rilevanti u l-istandards 
ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' 
dan it-Titolu;

(a) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji ta' ġestjoni rilevanti u l-istandards 
ta' kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba 
stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta' 
dan it-Titolu;

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-
benessri tal-annimali, kif ukoll kull 
rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi 
nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(b) imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, it-
trattament xieraq tal-annimali, kif ukoll 
kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi 
nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(c) imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet 
stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1);

(c) imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet 
stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1);

(d) huma differenti mill-impenji li fir-
rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti 
skont l-Artikolu 28.

(d) huma differenti minn jew 
komplementari għall-impenji li fir-rigward 
tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-
Artikolu 28.

6. L-Istati Membri għandhom 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf 
minħabba l-impenji meħuda. Fejn meħtieġ, 
dawn jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-
tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament 
ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ bħala rata fissa jew bħala pagament 
ta' darba għal kull unità. Il-pagamenti 
għandhom jingħataw darba fis-sena.

6. L-Istati Membri għandhom 
jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf 
minħabba l-impenji meħuda. L-Istati 
Membri jistgħu jżidu l-kumpens b'bonus 
addizzjonali għat-twassil ta' oġġetti 
pubbliċi, bħala inċentiv, abbażi ta' kriterji 
mhux diskriminatorji u l-indikaturi 
stabbiliti skont dan ir-Regolament, sabiex 
jiġi offrut inċentiv effettiv għal din il-
parteċipazzjoni. Fejn meħtieġ, dawn 
jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-
tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament 
ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ bħala rata fissa jew bħala pagament 
ta' darba għal kull unità. Il-pagamenti 
għandhom jingħataw darba fis-sena.

7. L-Istati Membri jistgħu 
jippromwovu u jappoġġaw l-iskemi 
kollettivi u l-iskemi ta' pagamenti bbażati 
fuq ir-riżultati sabiex iħeġġu lill-bdiewa 
jsaħħu b'mod sinifikanti l-kwalità tal-
ambjent fuq skala akbar u b'mod li jista' 
jitkejjel.

7. L-Istati Membri jistgħu 
jippromwovu u jappoġġaw l-iskemi 
kollettivi u l-iskemi ta' pagamenti bbażati 
fuq ir-riżultati sabiex iħeġġu lill-bdiewa 
jew lil gruppi ta' bdiewa jsaħħu b'mod 
sinifikanti l-kwalità tal-ambjent fuq skala 
akbar u b'mod li jista' jitkejjel.

8. L-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta' minn ħames sa seba' snin. 
Madankollu, fejn ikun meħtieġ biex 
jinkisbu jew jinżammu ċerti benefiċċji 

8. L-impenji għandhom jittieħdu għal 
perjodu ta' minn ħames sa seba' snin. 
Madankollu, fejn ikun meħtieġ biex 
jinkisbu jew jinżammu ċerti benefiċċji 
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ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK għal tipi ta' impenji 
partikolari, inkluż billi tiġi prevista l-
estensjoni annwali tagħhom wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali. F'każijiet 
eċċezzjonali u debitament ġustifikati, u 
għal impenji ġodda li jittieħdu eżatt wara l-
impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw 
perjodu iqsar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom.

ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK għal tipi ta' impenji 
partikolari, inkluż billi tiġi prevista l-
estensjoni annwali tagħhom wara t-
terminazzjoni tal-perjodu inizjali. F'każijiet 
eċċezzjonali u debitament ġustifikati, u 
għal impenji ġodda li jittieħdu eżatt wara l-
impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-
Istati Membri jistgħu jiddeterminaw 
perjodu iqsar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom.

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 
l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007 u lis-
servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, 
l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pagament għal kull ettaru.

9. Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta' 
interventi jingħata lill-impenji 
agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-
konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u 
l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu pagament 
għal kull ettaru jew azjenda.

9a. Fir-rigward tal-għajnuna għall-
biedja organika skont dan l-Artikolu, il-
pagamenti għandhom isiru lil bdiewa 
ġenwini kif definit fil-punt (d) tal-
Artikolu 4(1).

10. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu 
operazzjonijiet taħt dan it-tip ta' interventi 
jkollhom aċċess għall-għarfien u għall-
informazzjoni meħtieġa biex jiġu 
implimentati tali operazzjonijiet.

10. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu 
operazzjonijiet taħt dan it-tip ta' interventi 
jkollhom aċċess għall-għarfien u għall-
informazzjoni meħtieġa biex jiġu 
implimentati tali operazzjonijiet.

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu 
jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont 
l-Artikolu 28.

11. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu 
jkunu konsistenti ma' dawk mogħtija skont 
l-Artikolu 28.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 66 imħassar
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Restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet 
speċifiċi oħrajn taż-żona

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali 
jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-
żona bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1).
2. Dawn il-pagamenti għandhom 
jingħataw lill-bdiewa ġenwini fir-rigward 
taż-żoni deżinjati skont l-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru 1305/2013.
3. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji 
għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona 
kkonċernata.
4. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 3 
għandhom jiġu kkalkulati fir-rigward tar-
restrizzjonijiet naturali jew ir-
restrizzjonijiet speċifiċi għaż-żona, bi 
tqabbil ma' żoni li mhumiex affettwati 
minn restrizzjonijiet naturali jew 
restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona.
5. Il-pagamenti għandhom jingħataw 
kull sena għal kull ettaru taż-żona.

Ġustifikazzjoni

Tmexxa fil-pilastru I (l-Artikolu 28a ġdid)

Emenda 128

Proposta għal regolament
Artikolu 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67 Artikolu 67



PE630.523v04-00 116/196 AD\1181813MT.docx

MT

Żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li jirriżultaw 
minn ċerti rekwiżiti obbligatorji

Żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li jirriżultaw 
minn ċerti rekwiżiti obbligatorji

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għall-iżvantaġġi speċifiċi għaż-
żona imposti minn rekwiżiti li jirriżultaw 
mill-implimentazzjoni tad-Direttivi 
92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-
Direttiva 2000/60/KE bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1).

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
pagamenti għall-iżvantaġġi speċifiċi għaż-
żona imposti minn rekwiżiti li jirriżultaw 
mill-implimentazzjoni tad-Direttivi 
92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-
Direttiva 2000/60/KE bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikati 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1).

2. Dawn il-pagamenti jistgħu 
jingħataw lil-bdiewa, lid-detenturi tal-
foresti u maniġers tal-art oħra fir-rigward 
taż-żoni bi żvantaġġi msemmija fil-
paragrafu 1.

2. Dawn il-pagamenti jistgħu 
jingħataw lil-bdiewa, lil gruppi ta' bdiewa, 
lid-detenturi ta' foresti u lil gruppi ta' 
detenturi ta' foresti. F'każijiet debitament 
ġustifikati, jistgħu jingħataw ukoll lil 
maniġers tal-art oħra fir-rigward taż-żoni bi 
żvantaġġi msemmija fil-paragrafu 1.

3. Meta jiddefinixxu ż-żoni bi 
żvantaġġi l-Istati Membri jistgħu jinkludu 
ż-żoni li ġejjin:

3. Meta jiddefinixxu ż-żoni bi 
żvantaġġi l-Istati Membri jistgħu jinkludu 
ż-żoni li ġejjin:

(a) żoni agrikoli u tal-foresti tan-
Natura 2000 identifikati skont id-
Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE;

(a) żoni agrikoli u tal-foresti tan-
Natura 2000 identifikati skont id-
Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE;

(b) żoni oħra delimitati ta' protezzjoni 
tan-natura b'restrizzjonijiet ambjentali 
applikabbli għall-biedja jew għall-foresti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
dment li dawn iż-żoni ma jaqbżux 5 % taż-
żoni deżinjati tan-Natura 2000 koperti bil-
kamp ta' applikazzjoni territorjali ta' kull 
Pjan Strateġiku tal-PAK;

(b) żoni oħra delimitati ta' protezzjoni 
tan-natura b'restrizzjonijiet ambjentali 
applikabbli għall-biedja jew għall-foresti li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE, 
dment li dawn iż-żoni ma jaqbżux il-5 % 
taż-żoni deżinjati tan-Natura 2000 koperti 
bil-kamp ta' applikazzjoni territorjali ta' 
kull Pjan Strateġiku tal-PAK;

(c) żoni agrikoli inklużi fil-pjanijiet ta' 
ġestjoni tal-baċiri idrografiċi skont id-
Direttiva 2000/60/KE.

(c) żoni agrikoli inklużi fil-pjanijiet ta' 
ġestjoni tal-baċiri idrografiċi skont id-
Direttiva 2000/60/KE.

(ca) Żoni b'Valur Naturali Għoli li 
jaqgħu 'l barra mill-ambitu taż-żoni 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c).

4. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 

4. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
pagamenti taħt dan it-tip ta' interventi 
sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-
ispejjeż addizzjonali kollha jew parti 
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minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mal-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona 
kkonċernata.

minnhom u għall-introjtu mitluf relatati 
mal-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona 
kkonċernata.

5. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 4 
għandhom jiġu ikkalkulati:

5. L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu 
mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 4 
għandhom jiġu ikkalkulati:

(a) fir-rigward tar-restrizzjonijiet li 
jirriżultaw mid-Direttivi 92/43/KEE u 
2009/147/KE, b'rabta mal-iżvantaġġi li 
jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn 
mill-istandards rilevanti ta' kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-
Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 ta' dan it-Titolu 
ta' dan ir-Regolament kif ukoll il-
kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-
żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-
Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament;

(a) fir-rigward tar-restrizzjonijiet li 
jirriżultaw mid-Direttivi 92/43/KEE u 
2009/147/KE, b'rabta mal-iżvantaġġi li 
jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn 
mill-istandards rilevanti ta' kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-
Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 ta' dan it-Titolu 
ta' dan ir-Regolament kif ukoll il-
kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-
żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-
Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament;

(b) fir-rigward tar-restrizzjonijiet li 
jirriżultaw mid-Direttiva 2000/60/KE, 
b'rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-
rekwiżiti li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji rilevanti ta' ġestjoni, għajr għall-
SMR 2 kif imsemmi fl-Anness III, u mill-
istandards ta' kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-
Kapitolu I ta' dan it-Titolu kif ukoll il-
kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-
żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-
Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

(b) fir-rigward tar-restrizzjonijiet li 
jirriżultaw mid-Direttiva 2000/60/KE, 
b'rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-
rekwiżiti li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
statutorji rilevanti ta' ġestjoni, għajr għall-
SMR 1 kif imsemmi fl-Anness III, u mill-
istandards ta' kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-
Kapitolu I ta' dan it-Titolu kif ukoll il-
kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-
żona agrikola f'konformità mal-punt (a) tal-
Artikolu 4(1) ta' dan ir-Regolament.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw 
kull sena għal kull ettaru taż-żona.

6. Il-pagamenti għandhom jingħataw 
kull sena għal kull ettaru taż-żona.

Emenda 129

Proposta għal regolament
Artikolu 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 68 Artikolu 68

Investimenti Investimenti

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-investimenti bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-investimenti bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
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tal-PAK tagħhom. tal-PAK tagħhom.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ 
lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat 
fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew strument 
ekwivalenti.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi għall-
investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6, u li juru 
biċ-ċar li ma jaffettwawx l-ambjent. L-
appoġġ lis-settur tal-forestrija għandu jkun 
ibbażat fuq pjan ta' ġestjoni tal-foresti jew 
strument ekwivalenti.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu lista ta' investimenti u 
kategoriji ta' nefqa mhux eliġibbli, inkluż 
mill-inqas dawn li ġejjin:

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu lista ta' investimenti u 
kategoriji ta' nefqa mhux eliġibbli, inkluż 
mill-inqas dawn li ġejjin:

(a) ix-xiri ta' drittijiet għall-produzzjoni 
agrikola;

(a) ix-xiri ta' drittijiet għall-produzzjoni 
agrikola;

(b) ix-xiri ta' intitolamenti għal 
pagament; 

(b) ix-xiri ta' intitolamenti għal 
pagament; 

(c) ix-xiri ta' art għajr ix-xiri tal-art 
għall-konservazzjoni ambjentali jew l-art 
mixtrija minn bdiewa żgħażagħ permezz 
tal-użu ta' strumenti finanzjarji;

(c) ix-xiri ta' art għajr ix-xiri tal-art 
għall-konservazzjoni ambjentali jew l-art 
mixtrija minn bdiewa żgħażagħ permezz 
tal-użu ta' strumenti finanzjarji;

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' 
restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali 
wara diżastru naturali u avvenimenti 
katastrofiċi;

(d) ix-xiri ta' annimali, pjanti annwali u 
t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta' 
restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali 
wara diżastru naturali u avvenimenti 
katastrofiċi u għall-iskop ta' protezzjoni 
tal-merħliet kontra l-predaturi, u l-użu ta' 
annimali minflok il-magni fuq territorju 
diffiċli għall-protezzjoni tal-ambjent;

(e) ir-rata tal-imgħax fuq id-dejn, ħlief 
fir-rigward ta' għotjiet mogħtija fil-forma 
ta' sussidju għar-rata tal-imgħax jew 
sussidju għat-tariffa ta' garanzija;

(e) ir-rata tal-imgħax fuq id-dejn, ħlief 
fir-rigward ta' għotjiet mogħtija fil-forma 
ta' sussidju għar-rata tal-imgħax jew 
sussidju għat-tariffa ta' garanzija;

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jkunux konsistenti mal-kisba ta' status 
tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li 
taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus 
tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn 
tajjeb fil-pjan ta' ġestjoni tal-baċiri 
idrografiċi rilevanti.

(f) l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma 
jwasslux għal tnaqqis nett tal-ilma użat 
għall-irrigazzjoni f'dik iż-żona ta' qbid u li 
ma jkunux marbuta b'mod evidenti mat-
tnaqqis tar-riskju tan-nixfa u li ma jkunux 
konsistenti mal-kisba ta'status tajjeb tal-
korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-
espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-
korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie 
definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan 
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ta'ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

(g) l-investimenti f'infrastrutturi kbar li 
ma jkunux parti mill-istrateġiji ta' żvilupp 
lokali; 

(g) l-investimenti f'infrastrutturi kbar li 
ma jkunux parti mill-istrateġiji ta' żvilupp 
lokali; 

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni li 
ma jkunux konsistenti mal-objettivi 
klimatiċi u ambjentali f'konformità mal-
prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

(h) l-investimenti fl-afforestazzjoni u 
fir-restawr tal-foresta li ma jkunux 
konsistenti mal-objettivi klimatiċi u 
ambjentali f'konformità mal-prinċipji tal-
ġestjoni sostenibbli tal-foresti, kif 
żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej 
għall-Afforestazzjoni u għar-
Riforestazzjoni.

(ha) l-investimenti fl-operazzjonijiet 
konċentrati ta' tmigħ tal-annimali u fl-
infrastruttura li ma jikkonformawx mar-
rakkomandazzjonijiet għall-benessri 
tajjeb tal-annimali, u mal-prinċipji inklużi 
fid-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE.
(hb) l-investimenti fi prodotti 
bijoenerġetiċi li ma jissodisfawx il-kriterji 
tas-sostenibbiltà stabbiliti fid-Direttiva 
(UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a.

Il-punti (a), (b), (d) u (g) tal-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
fejn jiġi provdut appoġġ permezz ta' 
strumenti finanzjarji.

Il-punti (a), (b), u (g) tal-ewwel 
subparagrafu ma għandhomx japplikaw 
fejn jiġi provdut appoġġ permezz ta' 
strumenti finanzjarji.

4. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

4. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Ir-rata massima tal-appoġġ tista' tiġi 
miżjuda għall-investimenti li ġejjin:

Ir-rata massima tal-appoġġ tista' tiġi 
miżjuda għall-investimenti li ġejjin:

(a) investimenti għall-afforestazzjoni 
u mhux produttivi marbuta mal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(a) riġenerazzjoni ta' sistemi 
agroforestali u investimenti għall-
afforestazzjoni marbuta mal-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(b) investimenti fis-servizzi bażiċi fiż-
żoni rurali;

(b) investimenti fis-servizzi bażiċi fiż-
żoni rurali;

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara 
diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi u investimenti f'azzjonijiet 

(c) investimenti fir-restawr tal-
potenzjal agrikolu jew forestali wara nirien 
u diżastri naturali jew avvenimenti 
katastrofiċi oħrajn u investimenti 
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preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent 
rurali.

f'azzjonijiet preventivi xierqa fil-foresti u 
fl-ambjent rurali.

__________________
1a Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni 
tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli (ĠU L 328, 21.12.2018, 
p. 82).

Emenda 130

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu 
tan-negozji rurali

Installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ, il-bidu 
tan-negozji rurali u l-iżvilupp tan-negozji 
sostenibbli;

Emenda 131

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-interventi msemmija f'dan l-
Artikolu jkunu mqassma b'tali mod li 
jikkontribwixxi biex tinkiseb l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fiż-żoni rurali.

Emenda 132

Proposta għal regolament
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70 Artikolu 70

Għodod għall-ġestjoni tar-riskju Għodod għall-ġestjoni tar-riskju

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
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appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi sabiex 
jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-
riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini 
jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-
introjtu marbuta mal-attività agrikola 
tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll 
tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6.

3. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu l-appoġġ li ġej:

3. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
jistgħu jagħtu l-appoġġ li ġej:

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala 
primjums għal skemi ta' assigurazzjoni;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-
fondi mutwi, inkluż l-ispiża 
amministrattiva tal-istabbiliment;

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-
fondi mutwi, inkluż l-ispiża 
amministrattiva tal-istabbiliment;

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà 
li ġejjin:

4. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà 
li ġejjin:

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' 
assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(a) it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta' 
assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(b) il-metodoloġija għall-kalkolu tat-
telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-
kumpens;

(b) il-metodoloġija għall-kalkolu tat-
telf u l-fatturi ta' attivazzjoni għall-
kumpens;

(c) ir-regoli għall-kostituzzjoni u l-
ġestjoni tal-fondi mutwi.

(c) ir-regoli għall-kostituzzjoni u l-
ġestjoni tal-fondi mutwi.

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi 
kopert it-telf ta' mill-inqas 20 % tal-
produzzjoni annwali medja jew tal-introjtu 
annwali medju tal-bidwi fil-perjodu 
preċedenti ta' tliet snin jew medja ta' tliet 
snin ibbażat fuq il-perjodu preċedenti ta' 
ħames snin esklużi l-ogħla entrata u dik l-
aktar baxxa.

5. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi 
kopert it-telf ta' mill-inqas 20 % tal-
produzzjoni annwali medja jew tal-introjtu 
annwali medju tal-bidwi fil-perjodu 
preċedenti ta' tliet snin jew medja ta' tliet 
snin ibbażat fuq il-perjodu preċedenti ta' 
ħames snin esklużi l-ogħla entrata u dik l-
aktar baxxa.

6. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
70 % tal-ispejjeż eliġibbli.

6. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta' 
70 % tal-ispejjeż eliġibbli.

7. L-Istati Membri għandhom 7. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b'konsegwenza tal-kombinazzjoni tal-
interventi skont dan l-Artikolu ma' skemi 
għall-ġestjoni tar-riskju pubbliċi jew 
privati oħrajn.

jiżguraw li jiġi evitat il-kumpens żejjed 
b'konsegwenza tal-kombinazzjoni tal-
interventi skont dan l-Artikolu ma' skemi 
għall-ġestjoni tar-riskju pubbliċi jew 
privati oħrajn.

Emenda 133

Proposta għal regolament
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 Artikolu 71

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-kooperazzjoni bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom biex iħejju u 
jimplimentaw il-proġetti tal-Grupp 
Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif 
imsemmi fl-Artikolu 114 u l-LEADER, 
imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u biex 
jippromwovu l-iskemi ta' kwalità, l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-
gruppi tal-produtturi jew forom oħra ta' 
kooperazzjoni.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-kooperazzjoni bil-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu u 
kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom biex iħejju u 
jimplimentaw il-proġetti tal-Grupp 
Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-produttività u s-
sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif 
imsemmi fl-Artikolu 114 u l-LEADER, 
imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament 
(UE) [ir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni] u biex 
jippromwovu l-iskemi ta' kwalità, l-
organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-
gruppi tal-produtturi jew forom oħra ta' 
kooperazzjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi biex 
jippromwovu forom ta' kooperazzjoni li 
tinvolvi mill-inqas żewġ entitajiet u li 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu 
appoġġ taħt dan it-tip ta' interventi biex 
jippromwovu forom ta' kooperazzjoni li 
tinvolvi mill-inqas żewġ entitajiet u li 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

3. Taħt dan it-tip ta' interventi l-Istati 
Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż relatati 
mal-aspetti kollha tal-kooperazzjoni. 

3. Taħt dan it-tip ta' interventi l-Istati 
Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż relatati 
mal-aspetti kollha tal-kooperazzjoni. 

4. L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-
appoġġ bħala ammont ġenerali li jkopri l-
ispiża tal-kooperazzjoni u l-ispiża tal-
proġetti u l-operazzjoni implimentati jew 

4. L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-
appoġġ bħala ammont ġenerali li jkopri l-
ispiża tal-kooperazzjoni u l-ispiża tal-
proġetti u l-operazzjoni implimentati jew 
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jistgħu jkopru biss l-ispiża tal-
koordinazzjoni u jużaw il-fondi minn tipi 
oħra ta' intervent, strumenti ta' appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni għall-
implimentazzjoni tal-proġetti. 

jistgħu jkopru biss l-ispiża tal-
koordinazzjoni u jużaw il-fondi minn tipi 
oħra ta' intervent, strumenti ta' appoġġ 
nazzjonali jew tal-Unjoni għall-
implimentazzjoni tal-proġetti. 

5. Meta l-appoġġ jitħallas bħala 
ammont ġenerali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu rispettati r-
regoli u r-rekwiżiti tal-Unjoni li 
jikkonċernaw azzjonijiet simili koperti taħt 
tipi oħra ta' interventi. Dan il-paragrafu ma 
japplikax għal-LEADER, imsejjaħ bħala 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni].

5. Meta l-appoġġ jitħallas bħala 
ammont ġenerali, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu rispettati r-
regoli u r-rekwiżiti tal-Unjoni li 
jikkonċernaw azzjonijiet simili koperti taħt 
tipi oħra ta' interventi. Dan il-paragrafu ma 
japplikax għal-LEADER, imsejjaħ bħala 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni].

6. L-Istati Membri ma għandhomx 
jappoġġaw permezz ta' dan it-tip ta' 
interventi l-kooperazzjoni li tinvolvi biss il-
korpi ta' riċerka.

6. L-Istati Membri ma għandhomx 
jappoġġaw permezz ta' dan it-tip ta' 
interventi l-kooperazzjoni li tinvolvi biss il-
korpi ta' riċerka.

7. Fil-każ ta' kooperazzjoni fil-kuntest 
tas-suċċessjoni tal-azjendi agrikoli, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu appoġġ biss lill-
bdiewa li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni kif 
stabbilit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

7. Fil-każ ta' kooperazzjoni fil-kuntest 
tas-suċċessjoni tal-azjendi agrikoli u bl-
għan ulterjuri li jkun imħeġġeġ it-tiġdid 
ġenerazzjonali fil-livell tal-azjendi 
agrikoli, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ biss lill-bdiewa li jkunu laħqu l-età 
tal-pensjoni kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

8. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta' seba' 
snin għajr għall-azzjonijiet ambjentali u 
klimatiċi kollettivi f'każijiet debitament 
ġustifikati biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1).

8. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta' seba' 
snin għajr għall-azzjonijiet ambjentali u 
klimatiċi kollettivi f'każijiet debitament 
ġustifikati biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi 
relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1). L-Istati Membri ma 
għandhomx jappoġġaw interventi li 
jkollhom effetti negattivi għall-ambjent.
8a. L-Inizjattiva LEADER, deskritta 
bħala żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità msemmija fil-paragrafu 1, 
għandha tipprevedi l-involviment attiv u 
primarju tal-azjendi agrikoli u/jew tal-
forestrija.
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Emenda 134

Proposta għal regolament
Artikolu 72 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-iskambju tal-għarfien 
agrikolu, forestali u tan-negozju rurali u l-
informazzjoni dwarhom bil-kundizzjonijiet 
stabbiliti f'dan l-Artikolu u kif speċifikat 
aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
appoġġ għall-iskambju tal-għarfien 
agrikolu, agroforestali, forestali u tan-
negozju rurali u l-informazzjoni dwarhom 
bil-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Emenda 135

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtoritajiet 
ta' ġestjoni għandhom jiżguraw il-verifika 
tal-interventi ppjanati għall-klima, għall-
ambjent u għall-bijodiversità. 

Emenda 136

Proposta għal regolament
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86 Artikolu 86

Allokazzjonijiet finanzjarji minimi u 
massimi

Allokazzjonijiet finanzjarji minimi u 
massimi

1. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat lil-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [RDK].

1. Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
jkun riżervat lil-LEADER, imsejjaħ 
żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-
Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [RDK].

2. Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 

2. Mill-inqas 40 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu 
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jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66.

jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw 
l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u 
mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) 
tal-Artikolu 6(1) ta' dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-
Artikolu 66. Mill-inqas 30% tal-
kontribuzzjoni totali tal-FAEG għall-Pjan 
Strateġiku tal-PAK kif stipulat fl-
Anness IV għandha tkun riżervata għal 
skemi għall-klima u l-ambjent kif deskritt 
fl-Artikolu 28.
Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
ammont minimu li jikkontribwixxi għall-
objettiv speċifiku msemmi fl-
Artikolu 6(1)(f). Dan għandu jiġi 
kkalkolat abbażi tal-analiżi SWOT u l-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet relatati mal-
ispeċijiet u l-ħabitats ta' prijorità fil-qafas 
ta' azzjoni ta' prijorità skont id-
Direttiva 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE. L-ammont 
għandu jintuża għall-miżuri deskritti fl-
Artikolu 65, l-Artikolu 67 u l-
Artikolu 68(4)(a) ta' dan ir-Regolament u 
biex jintuża l-appoġġ għall-proġetti 
strateġiċi dwar in-natura fil-qafas [tar-
Regolament LIFE] bi qbil mal-
paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-
reġjuni ultraperiferiċi.

3. Massimu ta' 4 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX jista' jintuża 
biex jiffinanzja l-azzjonijiet tal-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri 
msemmija fl-Artikolu 112.

3. Massimu ta' 4 % tal-kontribuzzjoni 
totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-
PAK kif stabbilit fl-Anness IX jista' jintuża 
biex jiffinanzja l-azzjonijiet tal-assistenza 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri 
msemmija fl-Artikolu 112.

Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR tista' tiżdied 
sa 6 % għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
meta l-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali jkun sa 
EUR 90 miljun. 

Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR tista' tiżdied 
sa 6 % għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
meta l-ammont totali ta' appoġġ tal-Unjoni 
għall-iżvilupp rurali jkun sa 
EUR 90 miljun. 

L-assistenza teknika għandha tiġi 
rimborżata bħala rata fissa skont l-
Artikolu 125(1)(e) tar-Regolament 
(UE/Euratom .../...[ir-Regolament 
Finanzjarju l-ġdid] fil-qafas tal-pagamenti 
interim skont l-Artikolu 30 tar-Regolament 

L-assistenza teknika għandha tiġi 
rimborżata bħala rata fissa skont l-
Artikolu 125(1)(e) tar-Regolament 
(UE/Euratom .../...[ir-Regolament 
Finanzjarju l-ġdid] fil-qafas tal-pagamenti 
interim skont l-Artikolu 30 tar-Regolament 
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(UE) [ir-Regolament Orizzontali]. Din ir-
rata fissa għandha tirrappreżenta l-
perċentwal stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK għall-assistenza teknika tan-nefqa 
totali ddikjarata.

(UE) [ir-Regolament Orizzontali]. Din ir-
rata fissa għandha tirrappreżenta l-
perċentwal stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK għall-assistenza teknika tan-nefqa 
totali ddikjarata.

4. Għal kull Stat Membru l-ammont 
minimu stabbilit fl-Anness X għandu jkun 
riżervat għall-kontribut lejn l-objettiv 
speċifiku "Nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u 
niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju" 
stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1). Fuq 
il-bażi tal-analiżi tas-sitwazzjoni f'termini 
ta' qawwiet, dgħufijiet, opportunitajiet u 
theddid ("l-analiżi SWOT") u l-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jridu jiġu 
indirizzati, l-ammont għandu jintuża għat-
tipi ta' interventi li ġejjin: 

4. Għal kull Stat Membru l-ammont 
minimu stabbilit fl-Anness X għandu jkun 
riżervat għall-kontribut lejn l-objettiv 
speċifiku "Nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u 
niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju" 
stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1). Fuq 
il-bażi tal-analiżi tas-sitwazzjoni f'termini 
ta' qawwiet, dgħufijiet, opportunitajiet u 
theddid ("l-analiżi SWOT") u l-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jridu jiġu 
indirizzati, l-ammont għandu jintuża għat-
tipi ta' interventi li ġejjin: 

(a) l-Appoġġ għall-Introjtu 
Komplementarju għall-Bdiewa Żgħażagħ 
kif stipulat fl-Artikolu 27;

(a) l-Appoġġ għall-Introjtu 
Komplementarju għall-Bdiewa Żgħażagħ 
kif stipulat fl-Artikolu 27;

(b) l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ 
imsemmija fl-Artikolu 69;

(b) l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ 
imsemmija fl-Artikolu 69;

5. L-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi għall-interventi tal-appoġġ 
għall-introjtu akkoppjat imsemmija fis-
Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II 
tat-Titolu III, għandha tkun limitata għal 
massimu ta' 10 % tal-ammont stabbilit fl-
Anness VII.

5. L-allokazzjonijiet finanzjarji 
indikattivi għall-interventi tal-appoġġ 
għall-introjtu akkoppjat imsemmija fis-
Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II 
tat-Titolu III, għandha tkun limitata għal 
massimu ta' 10 % tal-ammont stabbilit fl-
Anness VII.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta' dak ir-Regolament għall-iskop 
ta' appoġġ akkoppjat volontarju, jistgħu 
jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % tal-
ammont stabbilit fl-Anness VII għall-iskop 
tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. Il-
perċentwali li jirriżulta ma għandux jaqbeż 
il-perċentwal approvat mill-Kummissjoni 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju fir-
rigward tas-sena tat-talba 2018.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati 
Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw 
aktar minn 13 % tal-limitu massimu 
nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-
Anness II ta' dak ir-Regolament għall-iskop 
ta' appoġġ akkoppjat volontarju, jistgħu 
jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % tal-
ammont stabbilit fl-Anness VII għall-iskop 
tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. Il-
perċentwali li jirriżulta ma għandux jaqbeż 
il-perċentwal approvat mill-Kummissjoni 
għall-appoġġ akkoppjat volontarju fir-
rigward tas-sena tat-talba 2018.

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jiġi miżjud b'massimu 
ta' 2 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi 

Il-perċentwal imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jiġi miżjud b'massimu 
ta' 2 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi 
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għall-perċentwali li jaqbeż l-10 % jiġi 
allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-
proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

għall-perċentwali li jaqbeż l-10 % jiġi 
allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-
proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 
tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

L-ammont inkluż fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK approvat li jirriżulta mill-
applikazzjoni tal-ewwel u t-tieni 
subparagrafi għandu jkun vinkolanti.

L-ammont inkluż fil-Pjan Strateġiku tal-
PAK approvat li jirriżulta mill-
applikazzjoni tal-ewwel u t-tieni 
subparagrafi għandu jkun vinkolanti.

6. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 15 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament Orizzontali], l-ammont 
massimu li jista' jingħata fi Stat Membru 
qabel l-applikazzjoni tal-Artikolu 15 ta' dan 
ir-Regolament skont is-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III ta' 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' sena 
kalendarja ma għandux jaqbeż l-ammonti 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK skont 
il-paragrafu 6.

6. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 15 tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament Orizzontali], l-ammont 
massimu li jista' jingħata fi Stat Membru 
qabel l-applikazzjoni tal-Artikolu 15 ta' dan 
ir-Regolament skont is-Subtaqsima 1 tat-
Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III ta' 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' sena 
kalendarja ma għandux jaqbeż l-ammonti 
stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK skont 
il-paragrafu 6.

7. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jużaw ċertu sehem tal-allokazzjoni mill-
FAEŻR bħala ingranaġġ għall-appoġġ u 
biex itejbu l-Proġetti Strateġiċi tan-Natura 
integrati kif definit fir-[Regolament LIFE] 
u biex jiffinanzjaw l-azzjonijiet fir-rigward 
tal-mobbiltà għat-tagħlim transnazzjonali 
tal-persuni fil-qasam tal-iżvilupp agrikolu 
u rurali b'attenzjoni fuq il-bdiewa 
żgħażagħ, skont ir-[Regolament Erasmus].

7. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li jużaw ċertu sehem tal-allokazzjoni mill-
FAEŻR bħala ingranaġġ għall-appoġġ u 
biex itejbu l-Proġetti Strateġiċi tan-Natura 
integrati kif definit fir-[Regolament LIFE] 
u biex jiffinanzjaw l-azzjonijiet fir-rigward 
tal-mobbiltà għat-tagħlim transnazzjonali 
tal-persuni fil-qasam tal-iżvilupp agrikolu 
u rurali b'attenzjoni fuq il-bdiewa 
żgħażagħ, skont ir-[Regolament Erasmus].

Emenda 137

Proposta għal regolament
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87 Artikolu 87

It-traċċar tan-nefqa relatata mal-klima Traċċar tan-nefqa relatata mal-ambjent u 
mal-klima

1. Abbażi tal-informazzjoni provduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kontribut tal-politika 
għall-objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu ta' 

1. Abbażi tal-informazzjoni provduta 
mill-Istati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kontribut tal-politika 
għall-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-
klima bl-użu ta' metodoloġija sempliċi, 
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metodoloġija sempliċi u komuni. xierqa, preċiża u komuni. Il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta regolarment dwar il-
progress lejn l-integrazzjoni kemm tal-
azzjoni tal-ambjent u tal-azzjoni 
klimatika, inkluż l-ammont tan-nefqa. Is-
sejbiet għandhom jiġu ppreżentati fir-
reviżjoni tas-sena annwali kif stabbilit fl-
Artikolu 122.

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' piżijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. Dawn il-
piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

2. Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa 
għandu jiġi stmat permezz tal-
applikazzjoni ta' ponderazzjonijiet speċifiċi 
differenzjati fuq il-bażi ta' jekk l-appoġġ 
joffrix kontribut sinifikanti jew moderat 
lejn l-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-
klima u huwiex ikkomplementat mis-
sistema tal-Unjoni tal-indikaturi tal-
klima. Dawn il-ponderazzjonijiet 
għandhom ikunu kif ġej:

(a) 40 % għan-nefqa taħt l-Appoġġ 
għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà u 
l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementari 
msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-
Taqsima II, is-Subtaqsimiet 2 u 3;

(a) 30 % għan-nefqa taħt l-Appoġġ 
għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà u 
l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementari 
msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-
Taqsima II, is-Subtaqsimiet 2 u 3;

(b) 100 % għan-nefqa taħt l-iskemi 
għall-klima u għall-ambjent imsemmija fit-
Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, is-
Subtaqsima 4;

(b) 100 % għan-nefqa taħt l-iskemi 
għall-klima u għall-ambjent imsemmija fit-
Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, is-
Subtaqsima 4;

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

(c) 100 % għan-nefqa għall-interventi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 86(2);

(d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

(d) 40 % għan-nefqa għar-
restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-
żona msemmija fl-Artikolu 66.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li 
jissuplimentaw dan ir-Regolament 
b'metodoloġiji li jintraċċaw l-integrazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-istima tan-nefqa 
ddedikata għall-objettivi ambjentali, 
inkluż għall-bijodiversità. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-ponderazzjonijiet 
speċifiċi dwar in-nefqa tat-tibdil fil-klima 
biex tqis il-metodoloġiji ġodda u d-
differenzjazzjoni dwar in-nefqa 
ambjentali
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Emenda 138

Proposta għal regolament
Artikolu 88 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva għal kull intervent. Għal kull 
intervent, il-multiplikazzjoni tal-ammont 
unitarju ppjanat, mingħajr l-applikazzjoni 
tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-
Artikolu 89, u l-outputs ippjanati, għandha 
tkun ugwali għal din l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva.

1. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva għal kull intervent, f'koerenza 
mal-Artikoli 28(1) u 86(2). Għal kull 
intervent, il-multiplikazzjoni tal-ammont 
unitarju ppjanat, mingħajr l-applikazzjoni 
tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-
Artikolu 89, u l-outputs ippjanati, għandha 
tkun ugwali għal din l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva.

Emenda 139

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-pagamenti diretti diżakkoppjati u 
l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat 
imsemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu III;

(a) il-pagamenti diretti diżakkoppjati, 
ħlief għal skemi għall-klima u għall-
ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 28, u l-
appoġġ għall-introjtu akkoppjat imsemmija 
fil-Kapitolu II tat-Titolu III;

Emenda 140

Proposta għal regolament
Artikolu 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 90 Artikolu 90

Flessibbiltà bejn l-allokazzjonijiet tal-
pagamenti diretti u l-allokazzjonijiet mill-

FAEŻR

Flessibbiltà bejn l-allokazzjonijiet tal-
pagamenti diretti u l-allokazzjonijiet mill-

FAEŻR

1. Bħala parti mill-proposta tagħhom 
għall-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmija 
fl-Artikolu 106(1), l-Istati Membri jistgħu 

1. Bħala parti mill-proposta tagħhom 
għall-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmija 
fl-Artikolu 106(1), l-Istati Membri jistgħu 
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jiddeċiedu li jittrasferixxu: jiddeċiedu li jittrasferixxu:

(a) sa 15 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 – 
2027; or

(a) sa 15 % tal-allokazzjoni tal-
pagamenti diretti tal-Istati Membri 
stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-
allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-
Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 
2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru 
għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 – 
2027;

(b) sa 15 % tal-allokazzjoni għall-
FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin 
finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni 
tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru 
stabbilita fl-Anness IV għas-snin 
kalendarji 2021 sa 2026. 
Il-perċentwal ta' trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jiżdied bi:

Il-perċentwal ta' trasferiment mill-
allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat 
Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-
FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
jista' jiżdied ulterjorment:

(a) sa 15 punti perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(a) sa 15-il punt perċentwali dejjem 
jekk l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti għall-interventi ffinanzjati 
mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi 
speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima 
msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1);

(b) sa 2 punti perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti skont il-punt (b) tal-
Artikolu 86(5).

(b) sa 2 punti perċentwali dejjem jekk 
l-Istati Membri jużaw iż-żieda 
korrispondenti skont il-punt (b) tal-
Artikolu 86(4).

2. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-
perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1, li 
jista' jvarja skont is-sena kalendarja.

2. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-
perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1, li 
jista' jvarja skont is-sena kalendarja.

3. Fl-2023, l-Istati Membri jistgħu 
jirrieżaminaw id-deċiżjonijiet tagħhom 
imsemmija fil-paragrafu 1 bħala parti minn 
talba għal emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom, imsemmija fl-
Artikolu 107.

3. Fl-2023, l-Istati Membri jistgħu 
jirrieżaminaw id-deċiżjonijiet tagħhom 
imsemmija fil-paragrafu 1 bħala parti minn 
talba għal emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK tagħhom, imsemmija fl-
Artikolu 107.

Emenda 141

Proposta għal regolament
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Artikolu 91 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96, fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu strateġija tal-
intervent kif imsemmi fl-Artikolu 97 li fiha 
għandhom jiġu stabbiliti miri kwantitattivi 
u stadji importanti għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. Il-miri 
għandhom jiġu definiti bl-użu ta' sett 
komuni ta' indikaturi tar-riżultati stabbilit 
fl-Anness I.

Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u tal-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96, fil-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu strateġija ta' 
intervent kif imsemmi fl-Artikolu 97 li fiha 
għandhom jiġu stabbiliti miri kwantitattivi 
u stadji importanti għall-kisba tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. Il-miri 
għandhom jiġu definiti bl-użu ta' sett 
komuni ta' indikaturi tar-riżultati u tal-
impatt stabbilit fl-Anness I.

Emenda 142

Proposta għal regolament
Artikolu 92

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 92 Artikolu 92

Aktar ambizzjoni fir-rigward tal-objettivi 
relatati mal-ambjent u mal-klima

Aktar ambizzjoni fir-rigward tal-objettivi 
relatati mal-ambjent, mal-klima u mat-

trattament xieraq tal-annimali
1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-
Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jwettqu kontribut ġenerali akbar għall-
kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020.

1. Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom u b'mod partikolari permezz 
tal-elementi tal-istrateġija ta' intervent 
imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), 
l-Istati Membri għandhom jwettqu 
kontribut ġenerali akbar għall-kisba ta' kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent, il-klima u t-trattament xieraq tal-
annimali kif stipulati fil-punti (d), (e), (f) u 
(i) tal-Artikolu 6(1) b'paragun mal-
kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba 
tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-
Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz 
tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-
perjodu mill-2014 sal-2020. 

1a. Il-pagamenti għall-konverżjoni 
organika u l-manutenzjoni fil-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK taħt l-Artikoli 28 u 65 
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għandhom jaqbżu l-pagamenti totali 
magħmula qabel l-2021 taħt l-Iżvilupp 
Rurali lil bdiewa organiċi, ikkalkulati 
bħala medja annwali bl-użu ta' prezzijiet 
kostanti.

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni 
jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit 
fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni 
għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni 
rilevanti bħal pereżempju l-elementi 
msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-
Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-
Artikolu 95(2).

2. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jispjegaw, abbażi tal-aktar informazzjoni 
riċenti u affidabbli, l-impatt fuq l-ambjent 
u l-klima li biħsiebhom jiksbu fil-perjodu 
2021-2027, u kif biħsiebhom jiksbu l-
kontribut ġenerali akbar stabbilit fil-
paragrafu 1, inkluż billi jiżguraw li l-
objettivi tagħhom stabbiliti abbażi tal-
indikaturi tal-impatt imsemmija fl-
Artikolu 91(1) se jirrappreżentaw titjib 
tas-sitwazzjoni kurrenti. Dik l-
ispjegazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
informazzjoni rilevanti bħal pereżempju 
fuq l-elementi msemmija fil-punti (a) sa (f) 
tal-Artikolu 95(1) u fil-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 95(2).

Emenda 143

Proposta għal regolament
Artikolu 94

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 94 Artikolu 94

Rekwiżiti proċedurali rekwiżiti proċedurali Rekwiżiti proċedurali

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fuq il-bażi ta' 
proċeduri trasparenti, skont il-qafas 
istituzzjonali u legali tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom ifasslu 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fuq il-bażi ta' 
proċeduri trasparenti, skont il-qafas 
istituzzjonali u legali tagħhom.

1a. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK u l-annessi relatati magħhom, kemm 
fl-istadju tal-abbozz kif ukoll wara l-
approvazzjoni tagħhom.

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti 

2. Il-korp tal-Istat Membru 
responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet 
kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu 
involuti effettivament u inklussivament fit-
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ambjentali u klimatiċi tal-Pjan. tfassil tal-aspetti ambjentali u klimatiċi tal-
Pjan.

3. Kull Stat Membru għandu 
jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali. Is-sħubija 
għandha tinkludi mill-inqas is-sħab li 
ġejjin:

3. Kull Stat Membru għandu 
jorganizza sħubija mal-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali. Is-sħubija 
għandha tinkludi mill-inqas is-sħab li 
ġejjin:

(a) l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti; (a) l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti;

(b) is-sħab ekonomiċi u soċjali; (b) is-sħab ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali;

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
is-soċjetà ċivili u fejn rilevanti l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, id-drittijiet 
fundamentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
n-nondiskriminazzjoni.

(c) il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw 
is-soċjetà ċivili u fejn rilevanti, il-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, id-drittijiet 
fundamentali, is-saħħa pubblika, l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-
nondiskriminazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil 
dawk is-sħab fit-tħejjija tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK.

Kull wieħed mis-sħab imsemmi fil-
punt (b) għandu jkollu rappreżentanza 
ugwali u għandha tkun żgurata 
rappreżentanza bbilanċjata bejn (b) u (c). 
L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil 
dawk is-sħab matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni kollha tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni fil-kumitati ta' monitoraġġ 
skont l-Artikolu 111. 

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikooperaw sabiex jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva fl-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji ta' 
proporzjonalità u ta' ġestjoni kondiviża.

4. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jikooperaw sabiex jiżguraw 
koordinazzjoni effettiva fl-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji ta' 
proporzjonalità u ta' ġestjoni kondiviża.

Emenda 144

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sommarju tal-valuri kurrenti u fil-
mira għall-indikaturi tal-impatt;
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Emenda 145

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, abbażi tal-informazzjoni pprovduta 
skont il-punti (a) - (e) tal-ewwel 
paragrafu, se jiġu identifikati oqsma fejn 
l-informazzjoni bażika jew l-informazzjoni 
dwar l-indikaturi tal-kuntest hija nieqsa 
jew mhijiex biżżejjed għall-finijiet li 
tipprovdi deskrizzjoni sħiħa tas-
sitwazzjoni kurrenti fir-rigward tal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6, l-
Istati Membri għandhom jindirizzaw din 
il-konklużjoni fi ħdan il-qafas tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tagħhom, jew permezz 
ta' strumenti oħra u jiddeskrivu l-miżuri 
proposti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Emenda 146

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-objettiv speċifiku msemmi fil-
punt (i) għall-Artikolu 6(1), il-valutazzjoni 
għandha tqis il-konformità mal-atti 
leġiżlattivi msemmija fl-Anness XIa.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(1), il-punt (i) huwa l-objettiv li jikkonċerna t-talbiet tas-soċjetà, li waħda 
minnhom hija l-benesseri tal-annimali. L-Anness XIa jelenka l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-
benesseri tal-annimali.

Emenda 147

Proposta għal regolament
Artikolu 96 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jużaw l-aktar 
data reċenti u affidabbli għal din il-
valutazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-aktar 
data reċenti u affidabbli għal din il-
valutazzjoni, inkluża informazzjoni 
aġġornata dwar kwalunkwe stadju tal-
proċedura ta' ksur, u każijiet magħluqa 
reċentement, relatati ma' dawn il-pjanijiet 
ambjentali u klimatiċi li effettivament 
jittrasponu l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. 
Sabiex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-
Unjoni, f'każ ta' ksur, il-miżuri proposti 
mill-pjan li huwa soġġett għal ksur 
jenħtieġ li ma jiġux ikkunsidrati mill-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet u m'għandhomx 
jiġu approvati għall-finanzjament.

Emenda 148

Proposta għal regolament
Artikolu 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 97 Artikolu 97

Strateġija tal-interventi Strateġija tal-interventi

1. L-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 95(1) 
għandha tistabbilixxi, għal kull objettiv 
speċifiku msemmi fl-Artikolu 6(1) u 
indirizzat fil-Pjan Strateġiku tal-PAK:

1. L-istrateġija tal-interventi 
msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 95(1), 
għal kull objettiv speċifiku msemmi fl-
Artikolu 6(1) u indirizzat fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK, għandha tistabbilixxi:

(a) miri għal kull indikatur tar-riżultati 
speċifiku rilevanti komuni u l-istadji 
importanti relatati tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fejn rilevanti. Il-valur ta' dawn il-miri 
għandu jiġi ġustifikat fid-dawl tal-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-
Artikolu 96. Fir-rigward tal-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-
Artikolu 6(1), il-miri għandhom jiġu 
derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni 
mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu;

(a) miri għal kull indikatur tar-riżultati 
u tal-impatt speċifiku rilevanti komuni u l-
istadji importanti relatati tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK fejn rilevanti. Il-valur 
ta' dawn il-miri għandu jiġi ġustifikat fid-
dawl tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet 
imsemmija fl-Artikolu 96. Fir-rigward tal-
objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1), il-miri għandhom 
jiġu derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni 
mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 
ta' dan l-Artikolu;

(b) l-interventi, fuq il-bażi tat-tipi ta' 
intervent definiti fit-Titolu III, ħlief il-

(b) l-interventi, fuq il-bażi tat-tipi ta' 
intervent definiti fit-Titolu III, ħlief il-
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pagament speċifiku għall-għelejjel għall-
qoton stipulat fis-Subtaqsima 2 tat-
Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta' dak it-Titolu, 
għandhom jitfasslu biex jindirizzaw is-
sitwazzjoni speċifika fiż-żona kkonċernata, 
wara loġika ta' intervent siewja, appoġġata 
mill-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-
Artikolu 125, l-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u l-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96;

pagament speċifiku għall-għelejjel għall-
qoton stipulat fis-Subtaqsima 2 tat-
Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta' dak it-Titolu, 
għandhom jitfasslu biex jindirizzaw is-
sitwazzjoni speċifika fiż-żona kkonċernata, 
wara loġika ta' intervent siewja, appoġġata 
mill-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-
Artikolu 125, l-analiżi SWOT imsemmija 
fl-Artikolu 103(2) u l-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96;

(c) l-elementi li juru kif l-interventi 
jippermettu l-ksib tal-miri u kif inhuma 
koerenti u kompatibbli b'mod reċiproku;

(c) l-elementi li juru kif l-interventi 
jippermettu l-ksib tal-miri u kif inhuma 
koerenti u kompatibbli b'mod reċiproku;

(d) l-elementi li juru li l-allokazzjoni 
tar-riżorsi finanzjarji lill-interventi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK hija ġġustifikata u 
xierqa biex jinkisbu l-miri stabbiliti, u hija 
konsistenti mal-pjan finanzjarju kif 
imsemmi fl-Artikolu 100.

(d) l-elementi li juru li l-allokazzjoni 
tar-riżorsi finanzjarji lill-interventi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK hija ġġustifikata u 
xierqa biex jinkisbu l-miri stabbiliti, u hija 
konsistenti mal-pjan finanzjarju kif 
imsemmi fl-Artikolu 100.

2. L-istrateġija tal-interventi għandha 
tipprovdi wkoll l-elementi li ġejjin, li juru 
l-konsistenza tal-istrateġija u l-
komplementarjetà tal-interventi fl-objettivi 
speċifiċi kollha stabbiliti fl-Artikolu 6(1):

2. L-istrateġija tal-interventi għandha 
tipprovdi wkoll l-elementi li ġejjin, li juru 
l-konsistenza tal-istrateġija u l-
komplementarjetà tal-interventi fl-objettivi 
speċifiċi kollha stabbiliti fl-Artikolu 6(1):

(a) ħarsa ġenerali lejn l-arkitettura 
ambjentali u klimatika tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li tiddeskrivi l-komplementarjetà 
u l-kundizzjonijiet bażi bejn il-
kundizzjonalità u l-interventi differenti li 
jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima msemmija fil-punti 
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), kif ukoll il-
mod biex jinkiseb il-kontribut globali akbar 
stabbilit fl-Artikolu 92;

(a) ħarsa ġenerali lejn l-arkitettura 
ambjentali u klimatika tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li tiddeskrivi l-komplementarjetà 
u l-kundizzjonijiet bażi bejn il-
kundizzjonalità u l-interventi differenti li 
jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima msemmija fil-punti 
(d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), kif ukoll il-
mod biex jinkiseb il-kontribut globali akbar 
stabbilit fl-Artikolu 92;

(b) spjegazzjoni ta' kif l-arkitettura tal-
ambjent u tal-klima tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK hija maħsuba biex tikkontribwixxi 
għall-miri nazzjonali fuq żmien twil diġà 
stabbiliti, deskritti jew li jirriżultaw mill-
istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-Anness 
XI; 

(b) spjegazzjoni ta' kif l-arkitettura tal-
ambjent u tal-klima tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK hija maħsuba biex tikkontribwixxi 
għall-miri nazzjonali fuq żmien twil diġà 
stabbiliti, deskritti jew li jirriżultaw mill-
istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-Anness 
XI; 

(ba) ħarsa ġenerali lejn il-miżuri 
mmirati lejn it-titjib tat-trattament xieraq 
tal-annimali;

(c) fir-rigward tal-objettiv speċifiku 
"nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw 

(c) fir-rigward tal-objettiv speċifiku 
"nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw 
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l-iżvilupp tan-negozju" stabbilit fil-punt (g) 
tal-Artikolu 6(1), għandhom jiġu 
ppreżentati ħarsa ġenerali tal-interventi 
rilevanti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-
kundizzjonijiet speċifiċi bħal pereżempju 
dawk speċifikati fl-Artikoli 22(4), 27, 69 u 
71(7). B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jirreferu għall-Artikolu 86(5) 
meta jippreżentaw il-pjan finanzjarju fir-
rigward tat-tipi ta' interventi msemmija fl-
Artikoli 27 u 69. Il-ħarsa ġenerali għandha 
wkoll tispjega l-interazzjoni mal-istrumenti 
nazzjonali bil-ħsieb li tittejjeb il-
konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-Unjoni u 
nazzjonali f'dan il-qasam.

l-iżvilupp tan-negozju" stabbilit fil-punt (g) 
tal-Artikolu 6(1), għandhom jiġu 
ppreżentati ħarsa ġenerali tal-interventi 
rilevanti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-
kundizzjonijiet speċifiċi bħal pereżempju 
dawk speċifikati fl-Artikoli 22(4), 27, 69 u 
71(7). B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jirreferu għall-Artikolu 86(5) 
meta jippreżentaw il-pjan finanzjarju fir-
rigward tat-tipi ta' interventi msemmija fl-
Artikoli 27 u 69. Il-ħarsa ġenerali għandha 
wkoll tispjega l-interazzjoni mal-istrumenti 
nazzjonali bil-ħsieb li tittejjeb il-
konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-Unjoni u 
nazzjonali f'dan il-qasam.

(d) ħarsa ġenerali lejn l-interventi 
relatati mas-settur, inkluż l-appoġġ għall-
introjtu akkoppjat kif imsemmi fis-
Subtaqsima 1 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II 
tat-Titolu III u l-interventi settorjali 
msemmija fil-Kapitolu III tat-Titolu III, 
filwaqt li jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
immirar tas-setturi kkonċernati, il-lista ta' 
interventi għal kull settur, il-
komplementarjetà tagħhom, kif ukoll il-
miri addizzjonali speċifiċi possibbli relatati 
mal-interventi bbażati fuq it-tipi ta' 
interventi settorjali msemmija fil-Kapitolu 
III tat-Titolu III;

(d) ħarsa ġenerali lejn l-interventi 
relatati mas-settur, inkluż l-appoġġ għall-
introjtu akkoppjat kif imsemmi fis-
Subtaqsima 1 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II 
tat-Titolu III u l-interventi settorjali 
msemmija fil-Kapitolu III tat-Titolu III, 
filwaqt li jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
immirar tas-setturi kkonċernati, il-lista ta' 
interventi għal kull settur, il-
komplementarjetà tagħhom, kif ukoll il-
miri addizzjonali speċifiċi possibbli relatati 
mal-interventi bbażati fuq it-tipi ta' 
interventi settorjali msemmija fil-Kapitolu 
III tat-Titolu III;

(e) spjegazzjoni ta' liema interventi se 
jikkontribwixxu għall-iżgurar ta' approċċ 
koerenti u integrat għall-ġestjoni tar-riskju;

(e) spjegazzjoni ta' liema interventi se 
jikkontribwixxu għall-iżgurar ta' approċċ 
koerenti u integrat għall-ġestjoni tar-riskju;

(ea) spjegazzjoni ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK jiżgura l-integrazzjoni 
tal-ġeneri u jikkontribwixxi għall-objettiv 
li tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

(f) deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-
interventi nazzjonali u reġjonali, inkluż id-
distribuzzjoni tal-allokazzjoni finanzjarji 
għal kull intervent u għal kull fond.

(f) deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-
interventi nazzjonali u reġjonali, inkluż id-
distribuzzjoni tal-allokazzjoni finanzjarji 
għal kull intervent u għal kull fond.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) spjegazzjoni ta' kif il-Pjan 
Strateġiku tal-PAK se jappoġġa l-
agrikoltura organika, sabiex 
tikkontribwixxi għall-allinjament tal-
produzzjoni mad-domanda dejjem tikber 
għal prodotti agrikoli organiċi, kif stipulat 
fl-Artikolu 13a.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Artikolu 98 – paragrafu 1 – punt d – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ħarsa ġenerali lejn il-
koordinazzjoni, id-demarkazzjoni u l-
komplementarjetajiet bejn l-FAEŻR u 
fondi oħra tal-Unjoni li huma attivi fiż-żoni 
rurali;

(iii) ħarsa ġenerali lejn il-
koordinazzjoni, id-demarkazzjoni u l-
komplementarjetajiet bejn l-FAEŻR, il-
FAEG, u wkoll bejn fondi oħra tal-Unjoni 
li huma attivi fiż-żoni rurali;

Emenda 151

Proposta għal regolament
Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti 
annwali.

1. Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) 
tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti 
f'tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif 
imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li 
tindika t-tqassim fi stadji importanti 
biennali.

Ġustifikazzjoni

Stadji importanti biennali jkunu preferibbli, billi jagħmluha eħfef għall-amministrazzjonijiet 
tal-Istati Membri. Xi miri jeħtieġu wkoll aktar żmien biex jintlaħqu u l-progress jista' jidher 
biss fuq perjodu itwal ta' żmien.

Emenda 152

Proposta għal regolament
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Artikolu 102 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-
modernizzazzjoni tal-PAK imsemmija fil-
punt (g) tal-Artikolu 95(1) għandha 
tenfasizza l-elementi tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li jappoġġaw il-modernizzazzjoni 
tas-settur agrikolu u tal-KAP u għandha 
tinkludi b'mod partikolari:

Id-deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-
modernizzazzjoni tal-PAK imsemmija fil-
punt (g) tal-Artikolu 95(1) għandha 
tenfasizza l-elementi tal-Pjan Strateġiku 
tal-PAK li jappoġġaw il-modernizzazzjoni 
tas-settur agrikolu u tal-PAK biex jilqgħu 
għal sfidi ġodda, inkluża t-tranżizzjoni 
lejn is-sostenibbiltà, u għandha tinkludi 
b'mod partikolari:

Ġustifikazzjoni

Il-modernizzazzjoni mhijiex għan fiha nfisha: l-għan ġenerali, kif il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-riforma tal-PAK iddikjarat bosta drabi, huwa bidla fundamentali biex 
tintlaħaq is-sostenibbiltà, tirrispondi għal sfidi ġodda, eċċ.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt a – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) koerenza mal-kisba tal-miri ta' 
żvilupp sostenibbli u mal-ftehimiet 
internazzjonali dwar il-klima

Ġustifikazzjoni

Il-modernizzazzjoni mhijiex għan fiha nfisha: l-għan ġenerali, kif il-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar ir-riforma tal-PAK iddikjarat bosta drabi, huwa li ssir bidla fundamentali 
biex tintlaħaq is-sostenibbiltà, tingħata risposta għal sfidi ġodda, eċċ.

Emenda 154

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-objettiv speċifiku stabbilit fil-
punt (i) tal-Artikolu 6(1), l-analiżi SWOT 
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għandha tirreferi għall-atti leġiżlattivi 
msemmija fl-Anness XIa.

Ġustifikazzjoni

L-Anness jirreferi għas-sikurezza tal-ikel u t-trattament xieraq tal-annimali.

Emenda 155

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK proposti fuq 
il-bażi tal-kompletezza tal-pjanijiet, il-
konsistenza u l-koerenza mal-prinċipji 
ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, ma' dan ir-
Regolament u mad-dispożizzjonijiet 
adottati skontu u skont ir-Regolament 
Orizzontali, il-kontribut effettiv tagħhom 
għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1), l-impatt fuq il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern u d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni, il-livell ta' piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-
amministrazzjoni. Il-valutazzjoni għandha 
tindirizza, b'mod partikolari, l-adegwatezza 
tal-istrateġija tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, 
l-objettivi speċifiċi korrispondenti, il-miri, 
l-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
baġitarji biex jiġu ssodisfati l-objettivi 
speċifiċi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
permezz tas-sett ta' interventi propost fuq 
il-bażi tal-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni 
ex ante.

2. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK proposti fuq 
kriterji ċari u oġġettivi, inklużi l-bażi tal-
kompletezza tal-pjanijiet, il-konsistenza u 
l-koerenza mal-prinċipji ġenerali tad-dritt 
tal-Unjoni, ma' dan ir-Regolament u mad-
dispożizzjonijiet adottati skontu u skont ir-
Regolament Orizzontali, il-kisba potenzjali 
ta' kontribut effettiv tagħhom għall-
objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1), 
il-koerenza u l-konformità mal-
leġiżlazzjoni stipulata fl-Anness XI, l-
impatt fuq il-funzjonament xieraq tas-suq 
intern u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, il-
livell ta' piż amministrattiv fuq il-
benefiċjarji u l-amministrazzjoni. Il-
valutazzjoni għandha tindirizza, b'mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-objettivi 
speċifiċi korrispondenti, il-miri, l-interventi 
u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji biex 
jiġu ssodisfati l-objettivi speċifiċi tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK permezz tas-sett ta' 
interventi propost fuq il-bażi tal-analiżi 
SWOT u l-evalwazzjoni ex ante.

Emenda 156

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni ta' kull Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandha ssir l-aktar tard tmien 
xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat 
Membru kkonċernat.

L-approvazzjoni ta' kull Pjan Strateġiku 
tal-PAK għandha ssir sa mhux aktar tard 
minn sitt xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu 
mill-Istat Membru kkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma għandhiex tingħata aktar ħin għall-approvazzjoni milli għandhom l-Istati 
Membri għall-preparazzjoni tal-pjan strateġiku.

Emenda 157

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni ma għandhiex tkopri l-
informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-
Artikolu 101 u fl-Annessi I sa IV tal-Pjan 
Strateġiku tal-PAK imsemmija fil-punti 
(a) sa (d) tal-Artikolu 95(2).

imħassar

Emenda 158

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet debitament ġustifikati, l-Istat 
Membru jista' jitlob lill-Kummissjoni biex 
tapprova Pjan Strateġiku tal-PAK li ma 
fihx l-elementi kollha. F'dak il-każ, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jindika l-
partijiet tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li 
huma nieqsa u jipprovdi miri indikattivi u 
pjanijiet finanzjarji kif imsemmi fl-
Artikolu 100 għall-Pjan Strateġiku tal-
PAK sħiħ sabiex juri l-konsistenza u l-
koerenza ġenerali tal-Pjan. L-elementi 
nieqsa tal-Pjan Strateġiku tal-PAK 
għandhom jiġu ppreżentati lill-

imħassar
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Kummissjoni f'emenda tal-pjan skont l-
Artikolu 107.

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni ta' pjanijiet mhux lesti twassal għal tnaqqis fl-ambizzjoni. Dan mhuwiex 
konformi mal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, speċjalment f'mudell ta' provvista 
"bbażat fuq ir-riżultat".

Emenda 159

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-evalwazzjonijiet tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, 
akkumpanjati mill-osservazzjonijiet 
tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 160

Proposta għal regolament
Artikolu 107 - paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Sa mhux aktar tard minn sitt xhur 
wara l-approvazzjoni tal-Pjanijiet 
Strateġiċi tal-PAK kollha, il-Kummissjoni 
għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport komparattiv tal-
Pjanijiet Strateġiċi differenti tal-Istati 
Membri, inkluża l-għażla ta' interventi u 
l-ammonti finanzjarji mwettqa bil-ħsieb li 
jinkisbu l-objettivi tal-Unjoni.

Emenda 161

Proposta għal regolament
Artikolu 110 – paragrafu 2 - punt ka (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) jingħata aċċess għall-
informazzjoni kollha dwar it-tfassil, l-
emendar u l-approvazzjoni tal-pjan 
strateġiku tal-PAK, kif ukoll għall-
informazzjoni kollha pprovduta lill-
kumitat ta' monitoraġġ, inklużi l-
konsultazzjonijiet mwettqa u r-riżultat 
tagħhom, lill-organizzazzjonijiet 
ikkonċernati li jirrappreżentaw l-interessi 
ekonomiċi u soċjali u l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi kkonċernati.

Emenda 162

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-
kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Monitoraġġ 
u għandu jiżgura rappreżentanza 
bbilanċjata tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
korpi intermedjarji rilevanti u tar-
rappreżentanti tas-sħab imsemmijin fl-
Artikolu 94(3).

L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-
kompożizzjoni tal-Kumitat ta' Monitoraġġ, 
b'attenzjoni xierqa għall-prevenzjoni tal-
kunflitti tal-interess, u għandu jiżgura 
rappreżentanza bbilanċjata tal-awtoritajiet 
pubbliċi u tal-korpi intermedjarji rilevanti 
u tar-rappreżentanti tas-sħab imsemmijin 
fl-Artikolu 94(3) li huma rilevanti għall-
implimentazzjoni tal-objettivi kollha taħt 
l-Artikolu 6(1).

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti u partijiet ikkonċernati rilevanti mill-oqsma kollha koperti mill-
objettivi speċifiċi tal-PAK fl-Artikolu 6(1), inkluża s-saħħa, għandhom ikunu involuti b'mod 
effettiv fid-diversi stadji ta' preparazzjoni, implimentazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-
pjanijiet strateġiċi tal-PAK. Li jkun żgurat l-użu ta' evidenza ta' kwalità tajba u l-prevenzjoni 
ta' kunflitti ta' interess huwa parti integrali mill-iżgurar ta' politika effettiva.

Emenda 163

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kwistjonijiet marbuta mal-kwalità 
u kwantità tad-data u tal-indikaturi 
disponibbli għall-monitoraġġ tar-riżultati 
u l-prestazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat tal-Monitoraġġ għandu jikkunsidra jekk hemmx oqsma fejn id-data ta' referenza 
hija nieqsa jew mhijiex biżżejjed għall-monitoraġġ tar-riżultati u l-prestazzjoni, u oqsma li 
għalihom l-indikaturi jeħtieġ li jitjiebu.

Emenda 164

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan tal-EIP għandu jkun li 
jistimola l-innovazzjoni u jtejjeb l-
iskambju tal-għarfien.

2. L-għan tal-EIP għandu jkun li 
jistimola l-innovazzjoni u jtejjeb l-
iskambju tal-għarfien. L-innovazzjoni 
f'dan ir-rigward għandha tikkontribwixxi 
għall-iżvilupp tal-kompetittività, tal-
prestazzjoni u tas-sostenibbiltà 
ambjentali, b'mod partikolari għall-
iżvilupp ta' prattiki ta' biedja sostenibbli 
fl-oqsma tal-klima, l-ilma, il-ħamrija, il-
bijodiversità u l-iskart.

Emenda 165

Proposta għal regolament
Artikolu 114 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tippromwovi t-traspożizzjoni iżjed 
mgħaġġla u iżjed mifruxa ta' soluzzjonijiet 
innovattivi fil-prattika; and

(c) tippromwovi t-traspożizzjoni iżjed 
mgħaġġla u iżjed mifruxa ta' soluzzjonijiet 
innovattivi, inklużi soluzzjonijiet 
agroekoloġiċi, fil-prattika; and
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Emenda 166

Proposta għal regolament
Artikolu 115 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-koerenza tal-miżuri stabbiliti fil-
pjan mal-objettivi tal-politika tal-iżvilupp 
tal-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp hija meħtieġa skont l-Artikolu 208 tat-TFUE.

Emenda 167

Proposta għal regolament
Artikolu 116 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jappoġġa proċess ta' tagħlim 
komuni relatat mal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni.

(e) jappoġġa proċess ta' tagħlim 
komuni relatat mal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, li jidentifika oqsma fejn id-
data ta' referenza hija nieqsa jew mhijiex 
biżżejjed u li għaliha jistgħu jkunu 
żviluppati indikaturi aktar rilevanti u 
preċiżi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkunu identifikati oqsma fejn id-data ta' referenza hija nieqsa jew mhijiex 
biżżejjed għall-monitoraġġ u li għaliha l-indikaturi jeħtieġ li jittejbu.

Emenda 168

Proposta għal regolament
Artikolu 121 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena sussegwenti sal-2030, din l-
aħħar sena inkluża, l-Istati Membri 
għandhom jippreżentaw rapport annwali 

1. Sal-15 ta' Frar 2023 u l-15 ta' Frar 
ta' kull sena alternanti sal-2030, inkluż l-
2030, l-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw rapport biennali dwar il-
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dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Ir-
rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 
jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss.

prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK fis-sentejn finanzjarji preċedenti. Ir-
rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri s-
snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-
pagamenti diretti kif imsemmi fil-
Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu 
jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss.

Ġustifikazzjoni

Rapportar biennali huwa ppreferut u aktar faċli għal amministrazzjonijiet tal-Istati Membri.

Emenda 169

Proposta għal regolament
Artikolu 121 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni 
għandhom jagħtu informazzjoni 
kwalitattiva u kwantitattiva dwar l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK b'referenza għad-data finanzjarja, l-
indikaturi tal-output u tar-riżultati u skont 
it-tieni paragrafu tal-Artikolu 118. 
Għandhom ukoll jinkludu informazzjoni 
dwar l-outputs imwettqa, in-nefqa 
mwettqa, ir-riżultati mwettqa u d-distanza 
għall-miri rispettivi.

Ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni 
għandhom jagħtu informazzjoni 
kwalitattiva u kwantitattiva dwar l-
implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-
PAK b'referenza għad-data finanzjarja, l-
indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-
impatt u skont it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 118. Għandhom ukoll jinkludu 
informazzjoni dwar l-outputs u l-impatti 
mwettqa, in-nefqa mwettqa, ir-riżultati 
mwettqa u d-distanza għall-miri rispettivi.

Emenda 170

Proposta għal regolament
Artikolu 122 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena l-Istati Membri 
għandhom jorganizzaw laqgħa ta' rieżami 
mal-Kummissjoni, li għandu jkollha 
presidenza konġunta jew tiġi ppreseduta 
mill-Kummissjoni, li ssir mhux qabel 
xahrejn wara s-sottomissjoni tar-rapport 
annwali dwar il-prestazzjoni.

1. Kull sena l-Kummissjoni għandha 
torganizza laqgħa ta' rieżami mal-Istati 
Membri, li għandha tiġi ppreseduta mill-
Kummissjoni, li ssir mhux qabel xahrejn 
wara s-sottomissjoni tar-rapport annwali 
dwar il-prestazzjoni.
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Emenda 171

Proposta għal regolament
Artikolu 122 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-laqgħa ta' rieżami annwali 
għandu jkollha l-għan li teżamina l-
prestazzjoni ta' kull pjan, inkluż il-progress 
li jkun sar lejn il-kisba tal-miri stabbiliti, 
kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-
prestazzjoni u l-azzjonijiet fl-imgħoddi u 
futuri li jridu jittieħdu biex 
jindirizzawhom.

2. Il-laqgħa ta' rieżami annwali 
għandu jkollha l-għan li teżamina l-
prestazzjoni ta' kull pjan, inkluż il-progress 
li jkun sar lejn il-kisba tal-miri stabbiliti u 
tal-objettivi ambjentali u tal-klima globali 
tal-Unjoni, kwalunkwe kwistjoni li 
taffettwa l-prestazzjoni u l-azzjonijiet fl-
imgħoddi u futuri li jridu jittieħdu biex 
jindirizzawhom.

Emenda 172

Proposta għal regolament
Artikolu 122 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika s-sommarji tal-laqgħat ta' 
reviżjoni annwali flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 173

Proposta għal regolament
Artikolu 123

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 123 Artikolu 123

Bonus għall-prestazzjoni Bonus għall-prestazzjoni

1. Jista' jiġi attribwit bonus lill-Istati 
Membri fis-sena 2026 biex tiġi ppremjata 
l-prestazzjoni sodisfaċenti fir-rigward tal-

1. Jista' jiġi attribwit bonus lill-Istati 
Membri fis-sena 2026 biex tiġi ppremjata 
l-prestazzjoni sodisfaċenti fir-rigward tal-
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miri ambjentali u klimatiċi sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat ikun ssodisfa l-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 124(1).

miri ambjentali u klimatiċi sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat ikun ssodisfa l-
kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 124(1).

2. Il-bonus għall-prestazzjoni għandu 
jkun ugwali għal 5 % tal-ammont għal kull 
Stat Membru għas-sena finanzjarja 2027 
kif stabbilit fl-Anness IX.

2. Il-bonus għall-prestazzjoni għandu 
jkun ugwali għal 5 % tal-ammont għal kull 
Stat Membru għas-sena finanzjarja 2027 
kif stabbilit fl-Anness IX.

Ir-riżorsi trasferiti bejn il-FAEG u l-
FAEŻR skont l-Artikoli 15 u 90 huma 
esklużi fil-kalkolu tal-bonus għall-
prestazzjoni.

Ir-riżorsi trasferiti bejn il-FAEG u l-
FAEŻR skont l-Artikoli 15 u 90 huma 
esklużi fil-kalkolu tal-bonus għall-
prestazzjoni.

Emenda 174

Proposta għal regolament
Artikolu 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 124 Artikolu 124

Attribuzzjoni tal-bonus għall-prestazzjoni Attribuzzjoni tal-bonus għall-prestazzjoni

1. Abbażi tar-rieżami tal-prestazzjoni 
tas-sena 2026, il-bonus għall-prestazzjoni 
miżmum mill-allokazzjoni ta' Stat Membru 
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 123 
għandu jiġi attribwit lil dan l-Istat Membru 
jekk l-indikaturi tar-riżultati applikati 
għall-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tiegħu jkunu kisbu 
mill-inqas 90 % tal-valur immirat tagħhom 
għas-sena 2025.

1. Abbażi tar-rieżami tal-prestazzjoni 
tas-sena 2026, il-bonus għall-prestazzjoni 
miżmum mill-allokazzjoni ta' Stat Membru 
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 123 
għandu jiġi attribwit lil dan l-Istat Membru 
jekk l-indikaturi tar-riżultati applikati 
għall-objettivi speċifiċi relatati mal-
ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), 
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1) fil-Pjan 
Strateġiku tal-PAK tiegħu jkunu kisbu 
mill-inqas 90 % tal-valur immirat tagħhom 
għas-sena 2025.

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla tar-
rapport annwali dwar il-prestazzjoni fis-
sena 2026, il-Kummissjoni għandha tadotta 
att ta' implimentazzjoni mingħajr ma 
tapplika l-proċedura ta' Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 139 biex tiddeċiedi għal kull 
Stat Membru jekk il-Pjanijiet Strateġiċi 
rispettivi jkunux kisbu l-valuri mmirati 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

2. Fi żmien xahrejn mill-wasla tar-
rapport annwali dwar il-prestazzjoni fis-
sena 2026, il-Kummissjoni għandha tadotta 
att ta' implimentazzjoni mingħajr ma 
tapplika l-proċedura ta' Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 139 biex tiddeċiedi għal kull 
Stat Membru jekk il-Pjanijiet Strateġiċi 
rispettivi jkunux kisbu l-valuri mmirati 
msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu.

3. Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-
paragrafu 1 jintlaħqu, l-ammont tal-bonus 

3. Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-
paragrafu 1 jintlaħqu, l-ammont tal-bonus 



AD\1181813MT.docx 149/196 PE630.523v04-00

MT

għall-prestazzjoni għandu jingħata mill-
Kummissjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati u jitqies li jkun allokat 
definittivament għas-sena finanzjarja 2027 
abbażi tad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 2.

għall-prestazzjoni għandu jingħata mill-
Kummissjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati u jitqies li jkun allokat 
definittivament għas-sena finanzjarja 2027 
abbażi tad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 2.

4. Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-
paragrafu 1 ma jintlaħqux, l-impenji għas-
sena finanzjarja 2027 li jirrigwardaw l-
ammont tal-bonus għall-prestazzjoni tal-
Istati Membri kkonċernati ma għandux 
jingħata mill-Kummissjoni.

4. Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-
paragrafu 1 ma jintlaħqux, l-impenji għas-
sena finanzjarja 2027 li jirrigwardaw l-
ammont tal-bonus għall-prestazzjoni tal-
Istati Membri kkonċernati ma għandux 
jingħata mill-Kummissjoni.

5. Meta jiġi attribwit il-bonus għall-
prestazzjoni, il-Kummissjoni tista' tqis il-
każijiet ta' force majeure u l-kriżijiet 
soċjoekonomiċi serji li jimpedixxu l-kisba 
tal-istadji importanti rilevanti.

5. Meta jiġi attribwit il-bonus għall-
prestazzjoni, il-Kummissjoni tista' tqis il-
każijiet ta' force majeure u l-kriżijiet 
soċjoekonomiċi serji li jimpedixxu l-kisba 
tal-istadji importanti rilevanti.

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
arranġamenti dettaljati biex ikun żgurat 
approċċ konsistenti għad-determinazzjoni 
tal-attribuzzjoni tal-bonus għall-
prestazzjoni lill-Istati Membri. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 139(2).

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
arranġamenti dettaljati biex ikun żgurat 
approċċ konsistenti għad-determinazzjoni 
tal-attribuzzjoni tal-bonus għall-
prestazzjoni lill-Istati Membri. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 139(2).

Emenda 175

Proposta għal regolament
Artikolu 127 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR sa tmiem it-tielet sena 
wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li tqis 
l-indikaturi stabbiliti fl-Anness I. Il-
Kummissjoni tista' tuża l-informazzjoni 
rilevanti kollha diġà disponibbli skont l-
Artikolu [128] tar-[Regolament Finanzjarju 
l-Ġdid].

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq u 
tippubblika evalwazzjoni interim biex 
teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-
rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-
Unjoni tal-FAEG u tal-FAEŻR sa tmiem 
it-tielet sena wara l-bidu tal-
implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi 
tal-PAK, filwaqt li tqis l-indikaturi 
stabbiliti fl-Anness I. Il-Kummissjoni tista' 
tuża l-informazzjoni rilevanti kollha diġà 
disponibbli skont l-Artikolu [128] tar-
[Regolament Finanzjarju l-Ġdid]. Din 
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għandha tkun ikkomplementata b'rapport 
ta' evalwazzjoni esterna u indipendenti li 
jkopri l-effettività, l-effiċjenza, l-
implimentazzjoni, il-komplementarjetà, ir-
riżultati u l-impatti tal-FAEG u l-FAEŻR.

Emenda 176

Proposta għal regolament
Artikolu 127 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ex post biex teżamina l-
effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-
FAEG u tal-FAEŻR.

3. Sal-aħħar tal-perjodu kopert minn 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha twettaq u tagħmel disponibbli 
pubblikament evalwazzjoni ex post biex 
teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-
rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-
Unjoni tal-FAEG u tal-FAEŻR. Dan 
għandu jkun ikkomplementat b'rapport 
ta' evalwazzjoni ex post esterna u 
indipendeti li jkopri l-effettività, l-
effiċjenza, l-implimentazzjoni, il-
komplementarjetà, ir-riżultati u l-impatti 
tal-FAEG u l-FAEŻR.

Emenda 177

Proposta għal regolament
Artikolu 129 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa li tippermettiha twettaq il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK.

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni jew data 
kollha meħtieġa li tippermettiha twettaq il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK. L-
għoti ta' fondi tal-PAK għandu jiddependi 
fuq il-provvista mill-Istati Membri ta' din 
l-informazzjoni u data.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiġbru data fil-livell ta' benefiċjarju individwali sabiex iwettqu l-
kontroll previst fil-PAK. It-trasferiment ta' din id-data lill-Kummissjoni Ewropea huwa l-
aktar mod faċli u kosteffettiv sabiex tinġabar informazzjoni għal skopijiet ta' sorveljanza u 
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evalwazzjoni, li tippermetti lill-UE sabiex turi l-prestazzjoni tal-politika tagħha stess.

Emenda 178

Proposta għal regolament
Artikolu 129 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-reġistri amministrattivi eżistenti 
bħall-SIAK, l-LPIS, ir-reġistri tal-annimali 
u tad-dwieli għandhom jinżammu. L-SIAK 
u l-LPIS għandhom jiġu żviluppati aktar 
biex jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet statistiċi 
tal-PAK. Id-data mir-reġistri 
amministrattivi għandha tintuża kemm 
jista' jkun għall-finijiet statistiċi, 
b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-
istatistika fl-Istati Membri u mal-Eurostat.

3. Ir-reġistri amministrattivi eżistenti 
bħall-SIAK, l-LPIS, ir-reġistri tal-annimali 
u tad-dwieli għandhom jinżammu. L-SIAK 
u l-LPIS għandhom jiġu żviluppati aktar 
biex jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet statistiċi 
tal-PAK. Id-data mir-reġistri 
amministrattivi għandha tintuża kemm 
jista' jkun għall-finijiet statistiċi u għall-
monitoraġġ tal-konformità, 
b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-
istatistika fl-Istati Membri u mal-Eurostat.

Emenda 179

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

It-tkattir tal-għarfien, tal-
innovazzjoni u tad-
diġitalizzazzjoni fl-
agrikoltura u fiż-żoni 
rurali u t-tħeġġiġ tal-użu 
tagħhom

I.1 Il-kondiviżjoni tal-
għarfien u tal-innovazzjoni: 
Is-sehem mill-baġit tal-
PAK għall-kondiviżjoni tal-
għarfien u tal-innovazzjoni

R.1 It-titjib tal-
prestazzjoni permezz tal-
għarfien u tal-
innovazzjoni: Is-sehem 
tal-bdiewa li jirċievu 
appoġġ għal pariri, 
taħriġ, skambju ta' 
għarfien, jew il-
parteċipazzjoni fi gruppi 
operattivi biex itejbu l-
prestazzjoni ekonomika, 
ambjentali, klimatika u 
tal-effiċjenza tar-riżorsi.

R.2 Kollegament tas-
sistemi tal-pariri u tal-
għarfien: għadd ta' 
konsulenti integrati fl-
AKIS (imqabbel mal-



PE630.523v04-00 152/196 AD\1181813MT.docx

MT

għadd totali ta' bdiewa)

R.3 Id-diġitalizzazzjoni 
tal-agrikoltura: Is-sehem 
ta' bdiewa li jibbenefikaw 
minn appoġġ għal 
teknoloġija agrikola ta' 
preċiżjoni permezz tal-
PAK

Emenda

It-tkattir tal-għarfien, tal-
innovazzjoni u tad-
diġitalizzazzjoni fl-
agrikoltura u fiż-żoni 
rurali u t-tħeġġiġ tal-użu 
tagħhom

I.1 Il-kondiviżjoni tal-
għarfien u tal-innovazzjoni: 
Is-sehem mill-baġit tal-
PAK għall-kondiviżjoni tal-
għarfien u tal-innovazzjoni

R.1 It-titjib tal-
prestazzjoni permezz tal-
għarfien u tal-
innovazzjoni: Is-sehem 
tal-bdiewa li jirċievu 
appoġġ għal pariri, 
taħriġ, skambju ta' 
għarfien, jew il-
parteċipazzjoni fi gruppi 
operattivi biex itejbu l-
prestazzjoni ekonomika, 
ambjentali, klimatika u 
tal-effiċjenza tar-riżorsi 
sostenibbli.
R.2 Kollegament tas-
sistemi tal-pariri u tal-
għarfien: għadd ta' 
konsulenti integrati fl-
AKIS (imqabbel mal-
għadd totali ta' bdiewa)

R.2 Għarfien u pariri 
dwar il-kontroll naturali 
tal-pesti mingħajr l-użu 
tal-pestiċidi: l-għadd ta' 
konsulenti indipendenti 
li jagħtu pariri dwar l-
IPM u l-użu tagħha, is-
sistemi b'input baxx u t-
tekniki alternattivi għall-
inputs kimiċi;
R.3 Id-diġitalizzazzjoni 
tal-agrikoltura: Is-sehem 
ta' bdiewa li jibbenefikaw 
minn appoġġ għal 
teknoloġija agrikola li 
tista' tnaqqas l-użu tal-
inputs, issaħħaħ is-
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sostenibbiltà u l-
prestazzjoni ambjentali 
permezz tal-PAK

Emenda 180

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 4

Test propost mill-Kummissjoni

L-appoġġ għall-introjtu 
vijabbli tal-azjendi 
agrikoli u r-reżiljenza 
tagħhom fl-Unjoni kollha 
biex tissaħħaħ is-sigurtà 
tal-ikel

I.2 Tnaqqis tal-inugwaljanzi 
fl-introjtu: L-evoluzzjoni 
tal-introjtu agrikolu meta 
mqabbel mal-ekonomija 
ġenerali 

R.4 Kollegament tal-
appoġġ għall-introjtu 
mal-istandards u l-
prattika tajba: Is-sehem 
tal-erja agrikola użata 
kopert mill-appoġġ għall-
introjtu u soġġett għal 
kundizzjonalità

I.3 Tnaqqis tal-varjabbiltà 
tal-introjtu tal-azjendi 
agrikoli: Evoluzzjoni tal-
introjtu agrikolu 

R.5 Ġestjoni tar-Riskju: 
Is-sehem tal-azjendi 
agrikoli b'għodod għall-
ġestjoni tar-riskju tal-
PAK

I.4 Appoġġ għall-introjtu 
vijabbli tal-azjendi agrikoli: 
L-evoluzzjoni tal-livell tal-
introjtu agrikolu skont is-
settur (meta mqabbel mal-
medja fl-agrikoltura)

R.6 Ridistribuzzjoni lill-
azjendi agrikoli iżgħar: 
Appoġġ addizzjonali 
b'perċentwal għal kull 
ettaru għall-azjendi 
agrikoli eliġibbli iżgħar 
mid-daqs medju tal-
azjendi agrikoli 
(imqabbla mal-medja)

I.5 Kontribut għall-bilanċ 
territorjali: L-evoluzzjoni 
tal-introjtu agrikolu f'żoni 
b'restrizzjonijiet naturali 
(imqabbel mal-medja)

R.7 Tisħiħ tal-appoġġ 
għall-azjendi agrikoli 
f'żoni bi ħtiġijiet 
speċifiċi: Perċentwal tal-
appoġġ addizzjonali għal 
kull ettaru f'żoni bi 
ħtiġijiet akbar (imqabbla 
mal-medja)

Emenda

L-appoġġ għall-introjtu 
vijabbli tal-azjendi 
agrikoli u r-reżiljenza 

I.2 Tnaqqis tal-
inugwaljanzi fl-introjtu: 
L-evoluzzjoni tal-introjtu 

R.4 Kollegament tal-
appoġġ għall-introjtu mal-
istandards u l-prattika 
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tagħhom fl-Unjoni kollha 
biex tissaħħaħ is-sigurtà 
tal-ikel

agrikolu meta mqabbel 
mal-ekonomija ġenerali 

tajba: Is-sehem taż-żona 
agrikola użata kopert mill-
appoġġ għall-introjtu u 
soġġett għal 
kundizzjonalità

I.3 Tnaqqis tal-varjabbiltà 
tal-introjtu tal-azjendi 
agrikoli: Evoluzzjoni tal-
introjtu agrikolu 

R.5 Ġestjoni tar-Riskju: 
Is-sehem tal-azjendi 
agrikoli b'għodod għall-
ġestjoni tar-riskju tal-PAK

I.4 Appoġġ għall-introjtu 
vijabbli tal-azjendi 
agrikoli: L-evoluzzjoni 
tal-livell tal-introjtu 
agrikolu skont is-settur 
(meta mqabbel mal-medja 
fl-agrikoltura)

R.6 Ridistribuzzjoni lill-
azjendi agrikoli iżgħar: 
Appoġġ addizzjonali 
b'perċentwal għal kull 
ettaru għall-azjendi 
agrikoli eliġibbli iżgħar 
mid-daqs medju tal-
azjendi agrikoli (imqabbla 
mal-medja)

I.5 Kontribut għall-bilanċ 
territorjali: L-evoluzzjoni 
tal-introjtu agrikolu f'żoni 
b'restrizzjonijiet naturali 
(imqabbel mal-medja)

R.7 Tisħiħ tal-appoġġ 
għall-azjendi agrikoli 
f'żoni bi ħtiġijiet speċifiċi: 
Perċentwal tal-appoġġ 
addizzjonali għal kull 
ettaru f'żoni bi ħtiġijiet 
akbar (imqabbla mal-
medja)

Emenda 181

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 5

Test propost mill-Kummissjoni

tissaħħaħ l-orjentazzjoni 
lejn is-suq u tiżdied il-
kompetittività inkluż 
permezz ta' aktar enfasi 
fuq ir-riċerka, it-
teknoloġija u d-
diġitalizzazzjoni;

I.6 Żieda fil-produttività tal-
azjendi agrikoli: 
Produttività totali tal-fatturi

R.8 Immirar tal-azjendi 
agrikoli f'setturi fid-
diffikultà: Is-sehem ta' 
bdiewa li jibbenefikaw 
minn appoġġ akkoppjat 
għat-titjib tal-
kompetittività, tas-
sostenibbiltà jew tal-
kwalità

I.7 Sfruttament tal-potenzjal 
tal-kummerċ 
agroalimentari: L-

R.9 Modernizzazzjoni 
tal-azjendi agrikoli: Is-
sehem tal-bdiewa li 
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importazzjonijiet u l-
esportazzjonijiet tal-
kummerċ agroalimentari

jirċievu appoġġ ta' 
investiment biex 
jirristrutturaw u 
jimmodernizzaw, inkluż 
biex tittejjeb l-effiċjenza 
tar-riżorsi

Emenda

Tissaħħaħ l-
orjentazzjoni lejn is-suq u 
tiżdied il-kompetittività 
inkluż permezz ta' aktar 
enfasi fuq ir-riċerka, it-
teknoloġija u d-
diġitalizzazzjoni;

I.6 Żieda fil-produttività tal-
azjendi agrikoli: 
Produttività totali tal-fatturi

R.8 Immirar tal-azjendi 
agrikoli f'setturi fid-
diffikultà: Is-sehem ta' 
bdiewa li jibbenefikaw 
minn appoġġ akkoppjat 
għat-titjib tal-
kompetittività, tas-
sostenibbiltà jew tal-
kwalità

I.6a Diversifikazzjoni u 
bilanċ tas-setturi tal-
produzzjoni fejn fattibbli: 
is-sehem taż-żona agrikola 
reġjonali użata għal kull 
settur tal-produzzjoni.
I.7 Sfruttament tal-potenzjal 
tal-kummerċ 
agroalimentari: L-
importazzjonijiet u l-
esportazzjonijiet tal-
kummerċ agroalimentari

R.9 Modernizzazzjoni 
tal-azjendi agrikoli: Is-
sehem tal-bdiewa li 
jirċievu appoġġ ta' 
investiment biex 
jirristrutturaw u 
jimmodernizzaw, inkluż 
biex tittejjeb l-effiċjenza 
tar-riżorsi

Emenda 182

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 6

Test propost mill-Kummissjoni

Titjib tal-pożizzjoni tal-
bdiewa fil-katina tal-
valur

I.8 Titjib tal-pożizzjoni tal-
bdiewa fil-katina tal-valur: 
Il-valur miżjud għall-
produtturi primarji fil-
katina alimentari

R.10 Organizzazzjoni 
aħjar tal-katina tal-
provvista: Is-sehem tal-
bdiewa li jipparteċipaw fi 
Gruppi tal-Produtturi, 
Organizzazzjonijiet tal-
Produtturi, swieq lokali, 
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ċirkwiti tal-katina tal-
provvista qasira u skemi 
tal-kwalità

R.11 Konċentrazzjoni tal-
provvista: Is-sehem tal-
valur tal-produzzjoni 
kummerċjalizzata minn 
Organizzazzjonijiet tal-
Produtturi bi programmi 
operattivi

Emenda

Titjib tal-pożizzjoni tal-
bdiewa fil-katina tal-
valur

I.8 Titjib tal-pożizzjoni tal-
bdiewa fil-katina tal-valur: 
Il-valur miżjud għall-
produtturi primarji fil-
katina alimentari

R.10 Organizzazzjoni 
aħjar tal-katina tal-
provvista: Is-sehem tal-
bdiewa u tal-SMEs li 
jipparteċipaw fi Gruppi 
tal-Produtturi, 
Organizzazzjonijiet tal-
Produtturi, swieq lokali, 
ċirkwiti tal-katina tal-
provvista qasira u skemi 
tal-kwalità

R.11 Konċentrazzjoni tal-
provvista: Is-sehem tal-
valur tal-produzzjoni 
kummerċjalizzata minn 
Organizzazzjonijiet tal-
Produtturi bi programmi 
operattivi

Emenda 183

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 7

Test propost mill-Kummissjoni

Kontribut għall-
mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-
klima, kif ukoll għall-
enerġija sostenibbli

I.9 Titjib tar-reżiljenza tal-
azjendi agrikoli: Indiċi

R.12 Adattament għat-
tibdil fil-klima: Is-sehem 
ta' art agrikola b'impenji 
biex jittejjeb l-adattament 
għall-klima

I.10 Kontribut għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima: Tnaqqis tal-

R.13 Tnaqqis tal-
emissjonijiet fis-settur 
tal-bhejjem: Is-sehem ta' 
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emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra mill-
agrikoltura

unitajiet ta' bhejjem li 
għandhom appoġġ biex 
inaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra 
u/jew l-ammonijaka, 
inkluż il-ġestjoni tad-
demel

I.11 Titjib tas-sekwestru tal-
karbonju: Żieda fil-
karbonju organiku fil-
ħamrija

R.14 Il-ħżin tal-karbonju 
fil-ħamrija u l-bijomassa: 
Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-
emissjonijiet, iżżomm 
u/jew ittejjeb il-ħżin tal-
karbonju (bur 
permanenti, art agrikola 
fit-torbiera, fil-foresti, 
eċċ)

I.12 Żieda tal-enerġija 
sostenibbli fl-agrikoltura: 
Produzzjoni ta' enerġija 
rinnovabbli mill-agrikoltura 
u l-forestrija

R.15 Enerġija ekoloġika 
mill-agrikoltura u l-
forestrija: Investimenti 
fil-kapaċità tal-
produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, inkluż dik 
b'bażi bijoloġika (MW)

R.16 Titjib tal-effiċjenza 
fl-enerġija: L-iffrankar 
enerġetiku fl-agrikoltura

R.17 Art afforestata: L-
erja appoġġata għall-
afforestazzjoni u l-
ħolqien ta' msaġar, inkluż 
l-agrosilvikultura 

Emenda

Kontribut għall-
mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-
klima, kif ukoll għall-
enerġija sostenibbli

I.9 Titjib tar-reżiljenza tal-
azjendi agrikoli: Indiċi

R.12 Adattament għat-
tibdil fil-klima: Is-sehem 
ta' art agrikola b'impenji 
biex jittejjeb l-adattament 
għall-klima

I.9a Titjib tar-reżiljenza 
b'diversità ġenetika 
msaħħa: L-Indiċi tal-
Agrobijodiversità, li jkejjel 
id-diversità tal-varjetajiet fi 
ħdan l-ispeċijiet tal-
għelejjel u bejniethom.

R.12a Titjib tar-
reżiljenza b'diversità 
ġenetika msaħħa: is-
sehem ta' art agrikola 
fejn jintużaw prattiki u 
għażliet li huma ta' 
benefiċċju għall-
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agrobijodiversità
I.10 Kontribut għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima: Tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gassijiet 
b'effett ta' serra mill-
agrikoltura

R.13 Tnaqqis tal-
emissjonijiet fis-settur 
tal-bhejjem: Is-sehem ta' 
unitajiet ta' bhejjem li 
għandhom appoġġ biex 
inaqqsu l-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra 
u/jew l-ammonijaka, 
inkluż il-ġestjoni tad-
demel

I.11 Titjib tas-sekwestru tal-
karbonju: Żieda fil-
karbonju organiku fil-
ħamrija

R.14 Il-ħżin tal-karbonju 
fil-ħamrija u l-bijomassa: 
Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-
emissjonijiet, iżżomm 
u/jew ittejjeb il-ħżin tal-
karbonju (bur 
permanenti, għelejjel 
permanenti b'kopertura 
veġetali permanenti, art 
agrikola fit-torbiera, fil-
foresti, eċċ)

I.12 Garanzija tal-
produzzjoni u l-użu tal-
enerġija sostenibbli fl-
agrikoltura: Produzzjoni u 
użu ta' enerġija rinnovabbli 
mill-agrikoltura u l-
forestrija, li juru 
assorbiment nett tal-
karbonju u iffrankar nett 
fuq il-gassijiet b'effett ta' 
serra mingħajr bdil dirett 
jew indirett fl-użu tal-art

R.15 Enerġija ekoloġika 
mill-agrikoltura u l-
forestrija: Investimenti 
fil-kapaċità tal-
produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, inkluż dik 
b'bażi bijoloġika (MW)

R.15a L-iżgurar ta' 
bijofjuwils mill-
agrikoltura u l-forestrija 
li jkunu effettivi u 
sostenibbli: investimenti 
mingħajr rabta diretta 
jew indiretta mat-tibdil 
fl-użu tal-art
R.15b Tnaqqis tal-
emissjonijiet mill-użu 
tal-fertilizzanti: Is-sehem 
tal-art agrikola b'impenji 
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ta' ġestjoni biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet 
ta' gassijiet b'effett ta' 
serra mill-użu tal-
fertilizzanti.
R.16 Titjib tal-effiċjenza 
fl-enerġija: L-iffrankar 
enerġetiku fl-agrikoltura

R 17 Art afforestata: Iż-
żona appoġġata għall-
afforestazzjoni u l-
ħolqien ta' msaġar, inkluż 
l-agrosilvikultura

Emenda 184

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 8

Test propost mill-Kummissjoni

Trawwim tal-iżvilupp 
sostenibbli u ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi 
naturali bħall-ilma, il-
ħamrija u l-arja

I.13 Tnaqqis tal-erożjoni 
tal-ħamrija: Perċentwal ta' 
art b'erożjoni moderata u 
gravi fuq l-art agrikola

R.18 Titjib tal-ħamrija: 
Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji ta' ġestjoni 
b'benefiċċju għall-
ġestjoni tal-ħamrija

I.14 Titjib tal-kwalità tal-
arja: Tnaqqis tal-emissjoni 
tal-ammonijaka mill-
agrikoltura 

R.19 Titjib tal-kwalità 
tal-arja:  Is-sehem ta' art 
agrikola b'impenji għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-ammonijaka

I.15 Titjib tal-kwalità tal-
ilma: Il-bilanċ tan-nutrijenti 
gross fuq l-art agrikola

R.20 Protezzjoni tal-
kwalità tal-ilma: Is-
sehem tal-art agrikola 
b'impenji ta' ġestjoni 
għall-kwalità tal-ilma

I.16 Tnaqqis tat-tnixxija 
tan-nutrijenti: In-nitrati fl-
ilma ta' taħt l-art - Il-
perċentwal tal-istazzjonijiet 
tal-ilma ta' taħt l-art 
b'konċentrazzjoni ta' 
nitroġenu ogħla minn 
50 mg/l skont id-Direttiva 
dwar in-Nitrati

R.21 Ġestjoni sostenibbli 
tan-nutrijenti: Is-sehem 
ta' art agrikola b'impenji 
biex ittejjeb il-ġestjoni 
tan-nutrijenti
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I.17 Tnaqqis tal-pressjoni 
fuq ir-riżorsi tal-ilma: L-
Indiċi Aġġornat tal-Konsum 
tal-Ilma (Water 
Exploitation Index Plus, 
WEI+)

R.22 Użu sostenibbli tal-
ilma: Is-sehem ta' art 
irrigata b'impenji biex 
jittejjeb il-bilanċ tal-ilma

R.23 Prestazzjoni 
marbuta mal-ambjent/il-
klima permezz ta' 
investiment: Is-sehem ta' 
bdiewa b'appoġġ 
f'investimenti relatati 
mal-kura tal-ambjent jew 
tal-klima

R.24 Prestazzjoni 
ambjentali/klimatika 
permezz tal-għarfien: Is-
sehem tal-bdiewa li 
jirċievu appoġġ għal 
pariri/taħriġ marbuta mal-
prestazzjoni 
ambjentali/klimatika

Emenda

Trawwim tal-iżvilupp 
sostenibbli u ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi 
naturali bħall-ilma, il-
ħamrija u l-arja

I.13 Tnaqqis tal-erożjoni 
tal-ħamrija u ż-żieda tar-
reżiljenza tagħha kontra 
kundizzjonijiet estremi 
tat-temp: Perċentwal ta' 
art b'erożjoni moderata u 
gravi fuq l-art agrikola

I.13a Bini tal-ħamrija 
tal-wiċċ u żieda tal-
kapaċità għaż-żamma tal-
ilma u tan-nutrijenti: 
Perċentwal ta' ħumus fil-
ħamrija tal-wiċċ

R.18 Titjib tal-ħamrija u 
ż-żieda tar-reżiljenza 
tagħha kontra 
kundizzjonijiet estremi 
tat-temp: Is-sehem tal-art 
agrikola b'impenji ta' 
ġestjoni b'benefiċċju 
għall-ġestjoni tal-ħamrija

R.18a Żvilupp ta' 
agrikoltura organika: Is-
sehem tal-art agrikola 
f’pagamenti biex issir 
konverżjoni għal jew 
jinżammu prattiki tal-
biedja organika
R.18b: Saħħa tal-
ħamrija: L-abbundanza u 
d-diversità tal-bijota tal-
ħamrija

I.14 Titjib tal-kwalità tal-
arja: Tnaqqis tal-emissjoni 
tal-ammonijaka mill-

R.19 Titjib tal-kwalità tal-
arja:  Is-sehem ta' art 
agrikola b'impenji għat-



AD\1181813MT.docx 161/196 PE630.523v04-00

MT

agrikoltura tnaqqis tal-emissjonijiet 
tal-ammonijaka, kif 
stipulat fost l-oħrajn fil-
Programmi Nazzjonali 
għall-Kontroll tat-Tniġġis 
tal-Arja taħt id-Direttiva 
(UE) 2016/2284.

I.15 Titjib tal-kwalità tal-
ilma: Il-bilanċ tan-
nutrijenti gross fuq l-art 
agrikola

R.20 Protezzjoni tal-
kwalità tal-ilma: Is-sehem 
tal-art agrikola b'impenji 
ta' ġestjoni għall-kwalità 
tal-ilma

I.16 Tnaqqis tat-tnixxija 
tan-nutrijenti: In-nitrati fl-
ilma ta' taħt l-art - Il-
perċentwal tal-
istazzjonijiet tal-ilma ta' 
taħt l-art 
b'konċentrazzjoni ta' 
nitroġenu ogħla minn 
50 mg/l skont id-Direttiva 
dwar in-Nitrati

R.21 Ġestjoni sostenibbli 
tan-nutrijenti: Is-sehem ta' 
art agrikola b'impenji biex 
ittejjeb il-ġestjoni tan-
nutrijenti

I.17 Tnaqqis tal-pressjoni 
fuq ir-riżorsi tal-ilma: L-
Indiċi Aġġornat tal-
Konsum tal-Ilma (Water 
Exploitation Index Plus, 
WEI+)

R.22 Użu sostenibbli tal-
ilma: Is-sehem ta' art 
irrigata b'impenji biex 
jittejjeb il-bilanċ tal-ilma, 
inklużi miżuri biex 
jitnaqqsu l-erożjoni tal-
ħamrija, il-kejl tal-ilma u 
biex tiżdied il-kapaċità 
taż-żamma tal-ilma fil-
ħamrija, f'konformità 
mal-Programmi ta' 
Miżuri fil-Pjanijiet ta' 
Mmaniġġjar tal-Baċiri 
Idrografiċi

I.17a Tnaqqis tat-tnixxija 
tal-pestiċidi fl-ilma ta' 
taħt l-art u fl-ilmijiet tal-
wiċċ: perċentwal ta' korpi 
tal-ilma ta' taħt l-art li 
għandhom status fqir 
(abbażi tal-istandards ta' 
kwalità għall-pestiċidi 
individwali u totali 
stipulati fid-
Direttiva 2006/118/KE 

R 22a: It-tnaqqis tal-
impatt ambjentali tat-
trobbija tal-bhejjem: 
densità ta' bhejjem għal 
kull baċir idrografiku, 
reġjun jew livell ta' Stat 
Membru
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tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a) u 
perċentwal ta' korpi ta' 
ilma tal-wiċċ fejn 
jinqabżu l-istandards ta' 
kwalità ambjentali 
stipulati fid-
Direttiva 2008/105/KE 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1b jew mill-
Istati Membri rigward il-
pestiċidi użati fl-
agrikoltura li huma 
sustanzi prijoritarji jew 
inkwinanti speċifiċi 
għall-baċiri idrografiċi, 
rispettivament

R.23 Prestazzjoni marbuta 
mal-ambjent/il-klima 
permezz ta' investiment: 
Is-sehem ta' bdiewa 
b'appoġġ f'investimenti 
relatati mal-kura tal-
ambjent jew tal-klima

R.24 Prestazzjoni 
ambjentali/klimatika 
permezz tal-għarfien: Is-
sehem tal-bdiewa li 
jirċievu appoġġ għal 
pariri/taħriġ marbuta mal-
prestazzjoni 
ambjentali/klimatika

R.24a Tnaqqis tat-
tnixxija tal-pestiċidi: Is-
sehem tal-art agrikola 
kkonċernata minn 
azzjonijiet speċifiċi 
appoġġati li jirriżultaw 
fit-tnaqqis tat-tnixxija tal-
pestiċidi fl-ilma ta' taħt l-
art jew fl-ilmijiet tal-wiċċ
R.24b Protezzjoni tal-
ħamrija permezz tan-
newba tal-għelejjel: Is-
sehem tar-raba' li 
jinħadem fejn tiġi 
applikata n-newba tal-
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għelejjel inkluż 
komponent tal-legumi;

___________________
1a Id-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 
dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament (ĠU L 372, 
27.12.2006, p. 19);
1b Id-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 
dwar standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, li temenda u 
sussegwentement tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 
84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill (ĠU L 348, 24.12.2008, p. 84). 

Emenda 185

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 9

Test propost mill-Kummissjoni

Kontribut għall-
protezzjoni tal-
bijodiversità, tisħiħ tas-
servizzi tal-ekosistema u 
preservazzjoni tal-ħabitats 
u l-pajsaġġi

I.18 Żieda fil-
popolazzjonijiet tal-
għasafar tar-raba' 
agrikola: L-indiċi tal-
għasafar tal-art agrikola

R.25 Appoġġ għall-
ġestjoni sostenibbli tal-
foresti: Is-sehem tal-art 
forestali b'impenji ta' 
ġestjoni għall-appoġġ tal-
ħarsien u l-ġestjoni tal-
foresti.

I.19 Titjib tal-protezzjoni 
tal-bijodiversità: Il-
perċentwali ta' speċijiet u 
ħabitats ta' interess 
Komunitarju marbuta 
mal-agrikoltura b'xejra 
stabbli jew pożittiva

R.26 Protezzjoni tal-
ekosistemi forestali: Is-
sehem tal-art forestali 
b'impenji ta' ġestjoni 
għall-appoġġ tal-pajsaġġ, 
tal-bijodiversità u tas-
servizzi tal-ekosistema. 

I.20 Titjib fil-
provvediment tas-servizzi 
tal-ekosistema: is-sehem 
ta' erja agrikola użata 
koperta b'karatteristiċi tal-
pajsaġġ

R.27 Preservazzjoni tal-
ħabitats u tal-ispeċijiet: 
Sehem tal-art agrikola 
b'impenji ta' ġestjoni li 
jappoġġaw il-
konservazzjoni jew ir-
restawr tal-bijodiversità 

R.28 Appoġġ ta' Natura 
2000: Erja fis-siti tan-
Natura 2000 b'impenji 
għall-protezzjoni, il-
manutenzjoni u r-restawr
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R.29 Preservazzjoni tal-
karatteristiċi tal-pajsaġġ: 
Sehem ta' art agrikola 
b'impenji għall-ġestjoni 
tal-karatteristiċi tal-
pajsaġġ, inkluż ir-ringieli 
ta' sġajriet

Emenda

Jitwaqqaf u jitreġġa' lura 
t-telf ta' bijodiversità, 
jissaħħu s-servizzi tal-
ekosistema, il-
preservazzjoni tal-ħabitats 
u l-pajsaġġi u jissaħħu s-
sistemi ta' biedja ta' 
Valur Naturali Għoli

I.18 Żieda fil-
popolazzjonijiet tal-
għasafar tar-raba' 
agrikola: L-indiċi tal-
għasafar tal-art agrikola

R.25 Appoġġ għall-
ġestjoni sostenibbli tal-
foresti: Is-sehem tal-art 
forestali b'impenji ta' 
ġestjoni għall-appoġġ tal-
ħarsien u l-ġestjoni tal-
foresti.

I.19 Titjib tal-protezzjoni 
tal-bijodiversità: Il-
perċentwali ta' speċijiet u 
ħabitats ta' interess 
Komunitarju marbuta 
mal-agrikoltura b'xejra 
stabbli jew pożittiva

R.26 Protezzjoni tal-
ekosistemi forestali: Is-
sehem tal-art forestali 
b'impenji ta' ġestjoni 
għall-appoġġ tal-pajsaġġ, 
tal-bijodiversità u tas-
servizzi tal-ekosistema. 

I.20 Titjib fil-
provvediment tas-servizzi 
tal-ekosistema: is-sehem 
ta' erja agrikola użata 
koperta b'karatteristiċi tal-
pajsaġġ

R.27 Preservazzjoni tal-
ħabitats u tal-ispeċijiet: 
Sehem tal-art agrikola 
b'impenji ta' ġestjoni li 
jappoġġaw il-
konservazzjoni jew ir-
restawr tal-bijodiversità 

I.20a Treġġigħ lura tat-
tnaqqis tad-dakkara: 
Indikatur tad-dakkara, 
inklużi n-naħal u l-
friefet.

R.27a Tisħiħ tad-diversità 
ġenetika: L-Indiċi tal-
Agrobijodiversità, li 
jkejjel id-diversità tal-
varjetajiet fi ħdan l-
ispeċijiet tal-għelejjel u 
bejniethom.
R.28 Appoġġ ta' Natura 
2000: Żona fis-siti tan-
Natura 2000 b'impenji 
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għall-protezzjoni, il-
manutenzjoni u r-restawr

R.29 Preservazzjoni tal-
karatteristiċi tal-pajsaġġ: 
Sehem ta' art agrikola 
b'impenji għall-ġestjoni 
tal-karatteristiċi tal-
pajsaġġ, inkluż ir-ringieli 
ta' sġajriet

R.29a Trawwim ta' biedja 
b'valur naturali għoli: Is-
sehem tal-art agrikola 
b'impenji ta' ġestjoni biex 
jiġi ġġenerat valur 
naturali għoli.

Emenda 186

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 10

Test propost mill-Kummissjoni

Jiġu attirati l-bdiewa 
żgħażagħ u jiġi ffaċilitat 
l-iżvilupp tan-negozju 
fiż-żoni rurali

1.21 Attrazzjoni ta' bdiewa 
żgħażagħ: Evoluzzjoni tal-
għadd ta' bdiewa ġodda 

R.30 Tiġdid 
ġenerazzjonali: Għadd ta' 
bdiewa żgħażagħ li qed 
jistabbilixxu azjenda 
agrikola b'appoġġ mill-
PAK  

Emenda

Jiġu attirati l-bdiewa 
żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-
iżvilupp tan-negozju fiż-
żoni rurali

1.21 Attrazzjoni ta' 
bdiewa żgħażagħ: 
Evoluzzjoni tal-għadd ta' 
bdiewa ġodda 

R.30 Tiġdid 
ġenerazzjonali: Għadd ta' 
bdiewa żgħażagħ li qed 
jistabbilixxu azjenda 
agrikola b'appoġġ mill-
PAK  

Emenda 187

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 11

Test propost mill-Kummissjoni

Promozzjoni tal-impjiegi, I.22 Kontribut għall- R.31 It-tkabbir u l-
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it-tkabbir, l-inklużjoni 
soċjali u l-iżvilupp lokali 
fiż-żoni rurali, inkluż il-
bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli

impjiegi fiż-żoni rurali: 
Evoluzzjoni tar-rata tal-
impjiegi fiż-żoni 
predominantement rurali

impjiegi fiż-żoni rurali: 
Impjiegi ġodda fi proġetti 
appoġġati 

I.23 Kontribut għat-
tkabbir fiż-żoni rurali: 
Evoluzzjoni tal-PDG per 
capita fiż-żoni 
predominantement rurali

R.32 Żvilupp tal-
bijoekonomija rurali: L-
għadd ta' negozji tal-
bijoekonomija żviluppati 
bl-appoġġ

1.24 PAK iktar ġusta: 
Titjib tad-distribuzzjoni 
tal-appoġġ tal-PAK 

R.33 Diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija rurali: 
Popolazzjoni rurali 
koperta minn strateġija 
appoġġata tal-Irħula 
Intelliġenti

I.25 Il-promozzjoni tal-
inklużjoni rurali: 
Evoluzzjoni tal-indiċi tal-
faqar fiż-żoni rurali

R.34 Nikkollegaw l-
Ewropa rurali: Sehem tal-
popolazzjoni rurali li 
tibbenefika minn aċċess 
imtejjeb għas-servizzi u l-
infrastruttura permezz ta' 
appoġġ tal-PAK

R.35 Il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali: Għadd 
ta' persuni minn gruppi 
minoritarji u/jew 
vulnerabbli li 
jibbenefikaw minn 
proġetti appoġġati tal-
inklużjoni soċjali

Emenda

Promozzjoni tal-impjiegi, 
it-tkabbir, l-inklużjoni 
soċjali u l-iżvilupp lokali 
fiż-żoni rurali, inkluż il-
bijoekonomija u l-
forestrija sostenibbli

I.22 Kontribut għall-
impjiegi fiż-żoni rurali: 
Evoluzzjoni tar-rata tal-
impjiegi fiż-żoni 
predominantement rurali

R.31 Tkabbir u impjiegi 
fiż-żoni rurali: Impjiegi 
ġodda fi proġetti 
appoġġati 

I.23 Kontribut għat-
tkabbir fiż-żoni rurali: 
Evoluzzjoni tal-PDG per 
capita fiż-żoni 
predominantement rurali

R.32 Żvilupp tal-
bijoekonomija rurali: L-
għadd ta' negozji tal-
bijoekonomija żviluppati 
bl-appoġġ

1.24 PAK aktar ġusta: 
Titjib tad-distribuzzjoni 

R.33 Diġitalizzazzjoni tal-
ekonomija rurali: Is-
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tal-appoġġ tal-PAK sehem tal-popolazzjoni 
rurali koperta minn 
strateġija appoġġata tal-
Irħula Intelliġenti

I.25 Promozzjoni tal-
inklużjoni rurali: 
Evoluzzjoni tal-indiċi tal-
faqar fiż-żoni rurali

R.34 Nikkollegaw l-
Ewropa rurali: Sehem tal-
popolazzjoni rurali li 
tibbenefika minn aċċess 
imtejjeb għas-servizzi u l-
infrastruttura permezz ta' 
appoġġ tal-PAK

R.35 Promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali: Għadd 
ta' persuni minn gruppi 
minoritarji u/jew 
vulnerabbli li 
jibbenefikaw minn 
proġetti appoġġati tal-
inklużjoni soċjali

Emenda 188

Proposta għal regolament
Anness I – Tabella 1− ringiela 12

Test propost mill-Kummissjoni

Titjib tar-reazzjoni tal-
agrikoltura tal-UE għad-
domandi soċjetali għall-
ikel u għas-saħħa, inkluż 
ikel sikur, nutrittiv u 
sostenibbli, kif ukoll il-
benessri tal-annimali.

I.26 Limitazzjoni tal-użu 
tal-antibijotiċi fl-
agrikoltura: il-bejgħ/l-użu 
fl-annimali li jipproduċu l-
ikel

R.36 Limitazzjoni tal-użu 
tal-antibijotiċi: Sehem 
mill-unitajiet ta' bhejjem 
ikkonċernati minn 
azzjonijiet appoġġati biex 
jiġi limitat l-użu tal-
antibijotiċi 
(prevenzjoni/tnaqqis)

I.27 Użu sostenibbli tal-
pestiċidi: Tnaqqis tar-
riskji u l-impatti tal-
pestiċidi**

R.37 Użu sostenibbli tal-
pestiċidi: Sehem mill-art 
agrikola kkonċernata 
minn azzjonijiet speċifiċi 
appoġġati li jwasslu għall-
użu sostenibbli tal-
pestiċidi sabiex jitnaqqsu 
r-riskji u l-impatti tal-
pestiċidi

1.28 Risposta għad-
domanda tal-konsumaturi 

R.38 Titjib tal-benessri 
tal-annimali: Sehem mill-
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għal ikel ta' kwalità: Valur 
tal-produzzjoni taħt l-
iskemi ta' kwalità tal-UE 
(inkluż l-ikel organiku) 

unitajiet ta' bhejjem kopert 
minn azzjoni appoġġata 
għat-titjib tal-benessri tal-
annimali

______________________

** Id-Direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

Emenda

Titjib tar-reazzjoni tal-
agrikoltura tal-UE għad-
domandi soċjetali għall-
ikel u għas-saħħa, inkluż 
ikel sikur, nutrittiv u 
sostenibbli, kif ukoll it-
trattament xieraq tal-
annimali.

I.26 Limitazzjoni tal-użu 
tal-antibijotiċi fl-
agrikoltura: il-bejgħ/l-użu 
fl-annimali li jipproduċu l-
ikel

R.36 Limitazzjoni tal-użu 
tal-antibijotiċi: Sehem 
mill-unitajiet ta' bhejjem 
ikkonċernati minn 
azzjonijiet appoġġati biex 
jiġi limitat l-użu tal-
antibijotiċi 
(prevenzjoni/tnaqqis)

I.26a Użu sostenibbli ta' 
prodotti veterinarji fil-
bhejjem: Il-bejgħ u l-użu 
ta' prodotti veterinarji fl-
annimali li jipproduċu l-
ikel

R.36a Użu sostenibbli ta' 
prodotti veterinarji: 
Sehem ta' bhejjem 
affettwati minn miżuri ta' 
appoġġ biex jiġi limitat l-
użu ta' prodotti 
veterinarji 
(prevenzjoni/tnaqqis) biex 
jitnaqqsu r-riskji u l-
effetti ħżiena ta' dawn il-
prodotti

I.27 Użu sostenibbli tal-
pestiċidi: Dipendenza 
mnaqqsa fuq l-użu tal-
pestiċidi**

R.37 Użu sostenibbli tal-
pestiċidi: Sehem mill-art 
agrikola kkonċernata 
minn azzjonijiet speċifiċi 
appoġġati li jwasslu għal 
tnaqqis tad-dipendenza 
fuq l-użu tal-pestiċidi

R.37a Tnaqqis tad-
dipendenza fuq il-
pestiċidi: il-volumi ta' 
pestiċidi mibjugħa u użati 
(statistika dwar il-
pestiċidi).

I.28 Risposta għad-
domanda tal-konsumaturi 
għal ikel ta' kwalità: Valur 
tal-produzzjoni taħt l-
iskemi ta' kwalità tal-UE 

R.38 Titjib tat-trattament 
xieraq tal-annimali: 
Sehem mill-unitajiet ta' 
bhejjem kopert minn 
azzjoni appoġġata għat-
titjib tat-trattament xieraq 
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(inkluż l-ikel organiku) tal-annimali

I.28a Tnaqqis tan-nuqqas 
ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni disponibbli 
dwar it-trattament xieraq 
tal-annimali (Ir-
Regolament tal-Kunsill 
Nru 1099/2009, Id-
Direttiva tal-
Kunsill 2007/43/KE, Id-
Direttiva tal-Kunsill 
1999/74/AE) għal kull 
annimal fl-Istat Membru

R.38a Tnaqqis tad-
densità tal-bhejjem: 
numru ta' unitajiet ta' 
bhejjem għal kull żona 
agrikola

I.28b Kejl tad-densità tal-
annimali skont l-ispeċijiet 
fl-Istat Membru

______________________

** Id-Direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

Emenda 189

Proposta għal regolament
Anness I – tabella 2

Test propost mill-Kummissjoni

Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-
għarfien u l-innovazzjoni 
fil-qasam agrikolu 
(EIP)**

O.1 Għadd ta' gruppi operattivi tal-EIP

O.2 Għadd ta' konsulenti li jistabbilixxu jew jipparteċipaw fi 
gruppi operattivi tal-EIP

Appoġġ tal-PAK O.3 Għadd ta' benefiċjarji tal-appoġġ tal-PAK

Appoġġ dirett 
diżakkoppjat

O.4 Għadd ta' ettari għall-pagamenti diretti diżakkoppjati 

O.5 Għadd ta' benefiċjarji għall-pagamenti diretti diżakkoppjati 

O.6 L-għadd ta' ettari soġġett għal aktar appoġġ għall-introjtu 
għall-bdiewa żgħażagħ

O.7 L-għadd ta' benefiċjarji soġġett għal aktar appoġġ għall-
introjtu għall-bdiewa żgħażagħ

Għodod għall-ġestjoni 
tar-riskju

O.8 Għadd ta' bdiewa koperti minn strumenti appoġġati għall-
ġestjoni tar-riskju
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Appoġġ akkoppjat O.9 L-għadd ta' ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat

O.10 L-għadd ta' ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat

Pagamenti għal 
restrizzjonijiet naturali u 
restrizzjonijiet speċifiċi 
oħrajn tar-reġjun

O.11 L-għadd ta' ettari li jirċievu pagament supplimentari ta' 
żona b'restrizzjonijiet naturali (3 kategoriji)

O.12 L-għadd ta' ettari li jirċievu appoġġ taħt Natura 2000 jew 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

Pagamenti għall-impenji 
tal-ġestjoni (ambjent-
klima, riżorsi ġenetiċi, 
benessri tal-annimali)

O.13 L-għadd ta' ettari (agrikoli) koperti minn impenji tal-
ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

O.14 L-għadd ta' ettari (forestrija) koperti minn impenji tal-
ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

O.15 L-għadd ta' ettari b'appoġġ għall-biedja organika

O.16 Għadd ta' unitajiet ta' bhejjem koperti b'appoġġ għal 
miżuri tal-benessri tal-annimali, tas-saħħa jew ta' bijosigurtà 
ikbar.

O.17 L-għadd ta' proġetti li jappoġġaw ir-riżorsi ġenetiċi

Investimenti O.18 Għadd ta' investimenti produttivi fl-azjendi agrikoli 
appoġġati

O.19 Għadd ta' infrastrutturi lokali appoġġati

O.20 Għadd ta' investimenti mhux produttivi appoġġati

O.21 Għadd ta' investimenti produttivi mhux fl-azjendi agrikoli

Għotjiet għall-
installazzjoni

O.22 Għadd ta' bdiewa li jirċievu għotjiet għall-installazzjoni

O.23 Għadd ta' imprendituri rurali li jirċievu għotjiet għall-
installazzjoni

Kooperazzjoni O.24 Għadd ta' gruppi/organizzazzjonijiet tal-produtturi 
appoġġati

O.25 Għadd ta' bdiewa li jirċievu appoġġ biex jipparteċipaw fl-
iskemi tal-kwalità tal-UE

O.26 Għadd ta' proġetti ta' tiġdid ġenerazzjonali (bdiewa 
żgħażagħ/mhux żgħażagħ)

O.27 Għadd ta' strateġiji lokali ta' żvilupp (LEADER)

O.28 Għadd ta' gruppi oħrajn ta' kooperazzjoni (minbarra l-EIP 
rrappurtati taħt O.1)

Skambju tal-għarfien u l-
informazzjoni

O.29 Għadd ta' bdiewa li tħarrġu jew ingħataw pariri
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O.30 Għadd ta' persuni li mhumiex bdiewa li tħarrġu jew 
ingħataw pariri

Indikaturi orizzontali O.31 L-għadd ta' ettari bi prattiki ambjentali (l-indikatur ta' 
sinteżi fl-erja fiżika koperta bil-kundizzjonalità, l-ELS, l-AECM, 
miżuri tal-forestrija, il-biedja organika)

O.32 Għadd ta' ettari soġġetti għall-kundizzjonalità (imqassam 
skont il-prattika GAEP)

Programmi settorjali O.33 Għadd ta' organizzazzjoni tal-produtturi li waqqfu 
fond/programm operattiv 

O.34 Għadd ta' azzjonijiet ta' promozzjoni u informazzjoni, u 
monitoraġġ tas-suq 

O.35 Għadd ta' azzjonijiet għall-preservazzjoni/titjib tat-trobbija 
tan-naħal

______________________

** L-appoġġ lill-Gruppi operattivi taħt l-EIP jaqa' taħt id-dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni.

Emenda

Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall-
għarfien u l-innovazzjoni 
fil-qasam agrikolu 
(EIP)**

O.1 Għadd ta' gruppi operattivi tal-EIP

O.2 Għadd ta' konsulenti li jistabbilixxu jew jipparteċipaw fi 
gruppi operattivi tal-EIP

Appoġġ tal-PAK O.3 Għadd ta' benefiċjarji tal-appoġġ tal-PAK

Appoġġ dirett 
diżakkoppjat

O.4 Għadd ta' ettari għall-pagamenti diretti diżakkoppjati

O.5 Għadd ta' benefiċjarji għall-pagamenti diretti diżakkoppjati 

O.6 Għadd ta' ettari soġġett għal aktar appoġġ għall-introjtu 
għall-bdiewa żgħażagħ

O.7 Għadd ta' benefiċjarji soġġett għal aktar appoġġ għall-
introjtu għall-bdiewa żgħażagħ

Għodod għall-ġestjoni tar-
riskju

O.8 Għadd ta' bdiewa koperti minn strumenti appoġġati għall-
ġestjoni tar-riskju

Appoġġ akkoppjat O.9 Għadd ta' ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat 

O.10 Għadd ta' ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat

Pagamenti għal 
restrizzjonijiet naturali u 
restrizzjonijiet speċifiċi 
oħrajn tar-reġjun

O.11 Għadd ta' ettari li jirċievu pagament supplimentari ta' żona 
b'restrizzjonijiet naturali (3 kategoriji)
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O.12 Għadd ta' ettari li jirċievu appoġġ taħt Natura 2000 jew 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

Pagamenti għall-impenji 
tal-ġestjoni (ambjent-
klima, riżorsi ġenetiċi, 
trattament xieraq tal-
annimali)

O.13 Għadd ta' ettari (agrikoli) koperti minn impenji tal-
ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

O.14 Għadd ta' ettari (forestrija) koperti minn impenji tal-
ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

O.15 Għadd ta' ettari b'appoġġ għall-biedja organika

O.16 Għadd ta' unitajiet ta' bhejjem koperti b'appoġġ għal 
miżuri tat-trattament xieraq tal-annimali, tas-saħħa jew ta' 
bijosigurtà akbar.

O.17 Għadd ta' proġetti li jappoġġaw ir-riżorsi ġenetiċi

Investimenti O.18 Għadd ta' investimenti produttivi fl-azjendi agrikoli 
appoġġati

O.19 Għadd ta' infrastrutturi lokali appoġġati

O.20 Għadd ta' investimenti mhux produttivi appoġġati

O.21 Għadd ta' investimenti produttivi mhux fl-azjendi agrikoli

Għotjiet għall-
installazzjoni

O.22 Għadd ta' bdiewa li jirċievu għotjiet għall-installazzjoni

O.23 Għadd ta' imprendituri rurali li jirċievu għotjiet għall-
installazzjoni

Kooperazzjoni O.24 Għadd ta' gruppi/organizzazzjonijiet tal-produtturi 
appoġġati

O.25 Għadd ta' bdiewa li jirċievu appoġġ biex jipparteċipaw fl-
iskemi tal-kwalità tal-UE

O.26 Għadd ta' proġetti ta' tiġdid ġenerazzjonali (bdiewa 
żgħażagħ/mhux żgħażagħ)

O.27 Għadd ta' strateġiji lokali ta' żvilupp (LEADER)

O.28 Għadd ta' gruppi oħrajn ta' kooperazzjoni (minbarra l-EIP 
rrappurtati taħt O.1)

Skambju tal-għarfien u l-
informazzjoni

O.29 Għadd ta' bdiewa li tħarrġu jew ingħataw pariri

O.30 Għadd ta' persuni li mhumiex bdiewa li tħarrġu jew 
ingħataw pariri

Indikaturi orizzontali O.31 Għadd ta' ettari bi prattiki ambjentali (l-indikatur ta' 
sinteżi fiż-żona fiżika koperta bil-kundizzjonalità, l-ELS, l-
AECM, miżuri tal-forestrija, il-biedja organika)

O.32 Għadd ta' ettari soġġetti għall-kundizzjonalità (imqassam 
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skont il-prattika GAEP)

Programmi settorjali O.33 Għadd ta' organizzazzjoni tal-produtturi li waqqfu 
fond/programm operattiv 

O.34 Għadd ta' azzjonijiet ta' promozzjoni u informazzjoni, u 
monitoraġġ tas-suq 

O.35 Għadd ta' azzjonijiet għall-preservazzjoni/titjib tat-trobbija 
tan-naħal

_____________________

** L-appoġġ lill-Gruppi operattivi taħt l-EIP jaqa' taħt id-dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni.

Emenda 190

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

It-tibdil 
fil-klima

KAAT 1 Il-manutenzjoni ta' bwar 
permanenti abbażi ta' 
proporzjon ta' bwar 
permanenti maż-żona 
agrikola

Miżura ta' salvagwardja 
kontra l-konverżjoni għal 
użi agrikoli oħra biex tiġi 
ppreservata l-ħażna tal-
karbonju

(it-
tnaqqis 
tiegħu u 
l-
adattame
nt 
għalih)

KAAT 2 Il-protezzjoni xierqa tal-art 
mistagħdra u tat-torbiera

Il-protezzjoni tal-ħamrija 
b'livell għoli ta' karbonju

KAAT 3 Projbizzjoni fuq il-ħruq tal-
qasbija fir-raba' tal-ħrit, 
ħlief għal raġunijiet 
fitosanitarji 

Il-manutenzjoni tal-
materja organika fil-
ħamrija

Emenda

It-tibdil 
fil-klima

KAAT 1 Il-manutenzjoni ta' bwar 
permanenti abbażi ta' 
proporzjon ta' bwar 
permanenti maż-żona 
agrikola u r-rata ta' 
konverżjoni għar-raba' li 
jinħadem. Dan il-
proporzjon jenħtieġ li ma 
jonqosx b'aktar minn 5 % 

Miżura ta' salvagwardja 
kontra l-konverżjoni għal 
użi agrikoli oħra biex tiġi 
ppreservata l-ħażna tal-
karbonju
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meta mqabbel ma' 
proporzjon ekwivalenti li 
huwa stabbilit mill-Istati 
Membri għas-sena ta' 
referenza 2013.

(it-
tnaqqis 
tiegħu u 
l-
adattame
nt 
għalih)

KAAT 2 Il-protezzjoni effettiva tal-
art mistagħdra u tat-torbiera

Il-protezzjoni tal-ħamrija 
b'livell għoli ta' karbonju

KAAT 3 Projbizzjoni fuq il-ħruq tal-
qasbija fir-raba' tal-ħrit, 
ħlief għal raġunijiet 
fitosanitarji 

Il-manutenzjoni tal-
materja organika fil-
ħamrija, it-tnaqqis tat-
tniġġis tal-arja

KAAT 3
a:

Id-densità massima tal-
bhejjem.

l-ebda qbiż tal-limitu ta' 
0.7 unitajiet ta' bhejjem 
għal kull ettaru f'art 
agrikola

Emenda 191

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 3

Test propost mill-Kummissjoni

L-ilma SMR 1 Id-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li 
tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-politika tal-ilma:

l-Artikolu 11(3)(e) u l-
Artikolu 11(3)(h) rigward 
ir-rekwiżiti obbligatorji 
għall-kontroll tas-sorsi 
diffużi tat-tniġġis bil-fosfati

SMR 2 Id-Direttiva tal-
Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta' Diċembru 1991 dwar 
il-protezzjoni tal-ilma 
kontra t-tniġġis ikkawżat 
min-nitrati minn sorsi 
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agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p. 1):

l-Artikoli 4 u 5

KAAT 4 Stabbiliment ta' strixxi 
marġinali matul il-
mogħdijiet tal-ilma [1]

Il-protezzjoni tal-
mogħdijiet tax-xmajjar 
mit-tniġġis u mit-
tnixxijiet

KAAT 5 L-użu tal-Għodda tas-
Sostenibbiltà tal-Azjendi 
Agrikoli għan-Nutrijenti2

Il-ġestjoni sostenibbli 
tan-nutrijenti

______________________
1 Il-biċċiet art ta' lqugħ tal-KAAT iridu jirrispettaw, kemm ġewwa kif ukoll barra ż-żoni 
vulnerabbli deżinjati skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 91/676/KEE, tal-inqas ir-rekwiżiti 
relatati mal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni fuq l-art ta' fertilizzanti ħdejn mogħdijiet tal-
ilma, imsemmija fil-punt A.4 tal-Anness II tad-Direttiva 91/676/KEE, li jridu jiġu applikati 
skont il-programmi ta' azzjoni tal-Istati Membri stabbiliti fl-Artikolu 5(4) tad-Direttiva 
91/676/KEE
2 L-Għodda għanda tipprovdi tal-inqas l-elementi u l-funzjonalitajiet li ġejjin: 

a) Elementi

• L-informazzjoni relevanti tal-azjenda agrikola abbażi tal-LPIS u tal-IACS;

• L-informazzjoni mill-kampjunar tal-ħamrija, fuq skala spazjali u temporali xierqa;

• L-informazzjoni dwar il-prattiki ta' ġestjoni rilevanti, l-għelejjel li tkabbru fil-passat u 
l-miri għall-produzzjoni;

• L-indikazzjonijiet dwar il-limiti legali u r-rekwiżiti relevanti għall-ġestjoni tan-
nutrijenti fl-azjenda agrikola;

• Il-baġit sħiħ tan-nutrijenti.

b) Funzjonalitajiet 

• L-integrazzjoni awtomatika tad-data minn diversi sorsi (LPIS u IACS, data ġġenerata 
mill-bdiewa, analiżijiet tal-ħamrija, eċċ.) kemm jista' jkun, biex tiġi evitata d-duplikazzjoni 
tal-input tad-data;

• Hija permessa l-komunikazzjoni reċiproka bejn il-PA/ATS u l-bdiewa;

• Il-modularità u l-possibbiltà li jiġu appoġġati iktar objettivi tas-sostenibbiltà (eż. il-
ġestjoni tal-emissjonijiet, il-ġestjoni tal-ilma)

• Ir-rispett tal-prinċipji tal-interoperabbiltà, tal-ftuħ u tal-użu mill-ġdid fir-rigward tad-
data tal-UE; 

• Garanziji għas-sigurtà u tal-privatezza tad-data f'konformità mal-aħjar standards 
attwali.

Emenda

L-ilma SMR 1 l-Artikolu 11(3)(e), l-
Artikolu 11(3)(h), l-
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Artikolu 11(3)(j), u l-
Artikolu 11(3)(k) rigward 
ir-rekwiżiti obbligatorji 
għall-kontroll tas-sorsi 
diffużi tat-tniġġis bil-fosfati

SMR 2 Id-Direttiva tal-
Kunsill 91/676/KEE tat-
12 ta' Diċembru 1991 dwar 
il-protezzjoni tal-ilma 
kontra t-tniġġis ikkawżat 
min-nitrati minn sorsi 
agrikoli (ĠU L 375, 
31.12.1991, p. 1):

l-Artikoli 4 u 5

KAAT 4 Stabbiliment ta' biċċiet ta' 
art ta' lqugħ tul il-bitħa tal-
ilma1 b'wisa' minimu ta' 
3 m u li fuqhom ma 
jistgħux jintużaw l-ebda 
fertilizzanti jew prodotti ta' 
protezzjoni tal-pjanti

Il-protezzjoni tal-
mogħdijiet tax-xmajjar, 
tal-pollinaturi, tal-
provvisti tal-ilma u tal-
ispeċijiet jew tal-
ekosistemi akkwatiċi mit-
tniġġis, mit-tossiċità u 
mit-tnixxijiet

KAAT 5 L-użu tal-Għodda tas-
Sostenibbiltà tal-Azjendi 
Agrikoli għan-Nutrijenti2 u 

t-tnaqqis tal-input

Il-ġestjoni sostenibbli 
tan-nutrijenti, il-pestiċidi 
u l-prodotti veterinarji, 
skont id-daqs u l-
intensità tal-azjenda 
agrikola

______________________
1 Il-biċċiet art ta' lqugħ tal-KAAT iridu jirrispettaw, kemm ġewwa kif ukoll barra ż-żoni 
vulnerabbli deżinjati skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 91/676/KEE, tal-inqas ir-rekwiżiti 
relatati mal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni fuq l-art ta' fertilizzanti ħdejn mogħdijiet tal-
ilma, imsemmija fil-punt A.4 tal-Anness II tad-Direttiva 91/676/KEE, li jridu jiġu applikati 
skont il-programmi ta' azzjoni tal-Istati Membri stabbiliti fl-Artikolu 5(4) tad-
Direttiva 91/676/KEE
2 L-Għodda għanda tipprovdi tal-inqas l-elementi u l-funzjonalitajiet li ġejjin: 

a) Elementi

• L-informazzjoni relevanti tal-azjenda agrikola abbażi tal-LPIS u tal-IACS;

• L-informazzjoni mill-kampjunar tal-ħamrija, fuq skala spazjali u temporali xierqa;

• L-informazzjoni dwar il-prattiki ta' ġestjoni rilevanti, l-għelejjel li tkabbru fil-passat u 
l-miri għall-produzzjoni;

• L-indikazzjonijiet dwar il-limiti legali u r-rekwiżiti relevanti għall-ġestjoni tan-
nutrijenti fl-azjenda agrikola;
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• Il-baġit sħiħ tan-nutrijenti.

b) Funzjonalitajiet 

• L-integrazzjoni awtomatika tad-data minn diversi sorsi (LPIS u IACS, data ġġenerata 
mill-bdiewa, analiżijiet tal-ħamrija, eċċ.) kemm jista' jkun, biex tiġi evitata d-duplikazzjoni 
tal-input tad-data;

• Hija permessa l-komunikazzjoni reċiproka bejn il-PA/ATS u l-bdiewa;

• Il-modularità u l-possibbiltà li jiġu appoġġati aktar objettivi tas-sostenibbiltà (eż. il-
ġestjoni tal-emissjonijiet, il-ġestjoni tal-ilma)

• Ir-rispett tal-prinċipji tal-interoperabbiltà, tal-ftuħ u tal-użu mill-ġdid fir-rigward tad-
data tal-UE; 

• Garanziji għas-sigurtà u tal-privatezza tad-data f'konformità mal-aħjar standards 
attwali.

Emenda 192

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 4

Test propost mill-Kummissjoni

Il-
ħamrija 

KAAT 6 Il-ġestjoni tal-ħdim tar-raba' 
li tnaqqas ir-riskju tad-
degradazzjoni tal-ħamrija, 
inkluż il-kunsiderazzjoni 
tal-inklinazzjoni

Ġestjoni minima ta' 
artijiet li tirrifletti 
kondizzjonijiet speċifiċi 
għas-siti biex tiġi limitata 
l-erożjoni

(protezzj
oni u 
kwalità)

KAAT 7 L-ebda ħamrija għerja fil-
biċċa l-kbira tal-perjodu(i) 
sensittiv(i)

Il-protezzjoni tal-ħamrija 
fix-xitwa

KAAT 8 Rotazzjoni tal-uċuħ tar-
raba'

Il-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-ħamrija

Emenda

Il-
ħamrija 

KAAT 6 Il-ġestjoni xierqa tal-ħdim 
tar-raba' u tal-ħamrija li 
tnaqqas ir-riskju tad-
degradazzjoni tal-ħamrija, 
inkluż il-kunsiderazzjoni 
tal-inklinazzjoni

Ġestjoni minima ta' 
artijiet li tirrifletti l-
kondizzjonijiet speċifiċi 
tas-siti biex tiġi limitata l-
erożjoni u biex tiġi 
ppreservata l-ħażna tal-
karbonju

(protezzj
oni u 
kwalità)

KAAT 7 L-ebda ħamrija għerja fil-
biċċa l-kbira tal-perjodu(i) 
sensittiv(i)

Il-protezzjoni fiżika tal-
ħamrija kontra l-erożjoni 
u ż-żamma tal-ħamrija, 
filwaqt li jitqiesu l-
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prattiki tradizzjonali
KAAT 8 In-newba tal-għelejjel ta' 

mill-inqas erba' snin 
inkluż komponent tal-
legumi

Il-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-ħamrija

Emenda 193

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 5

Test propost mill-Kummissjoni

Il-
bijodiver
sità u l-
pajsaġġ

SMR 3 Id-Direttiva 2009/147/KE 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi (ĠU 
L 20, 26.1.2010, p. 7).

(protezzj
oni u 
kwalità)

Artikolu 3(1), 
Artikolu 3(2)(b), Artikolu 4 
(1), (2) u (4)

SMR 4 Id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 
22.7.1992, p. 7)

Artikolu 6(1) u (2)

KAAT 9 Is-sehem minimu miż-żona 
agrikola ddedikata għal 
karatteristiċi jew żoni mhux 
produttivi

Il-manutenzjoni tal-
karatteristiċi u tal-erja 
mhux produttivi biex 
titjieb il-bijodiversità fl-
azjenda agrikola.

Iż-żamma tal-karatteristiċi 
tal-pajsaġġi

Projbizzjoni fuq il-qtugħ 
tal-isġajriet u tas-siġar waqt 
l-istaġun tat-tgħammir u tat-
trobbija tal-frieħ tal-
għasafar 

Bħala opzjoni, miżuri biex 
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jiġu evitati speċijiet ta' 
pjanti invażivi

KAAT 
10

Projbizzjoni fuq il-
konverżjoni jew il-ħrit tal-
bwar permanenti f'siti ta' 
Natura 2000

Il-protezzjoni tal-ħabitats 
u tal-ispeċijiet

Emenda

Il-
bijodiver
sità u l-
pajsaġġ

SMR 3 Id-Direttiva 2009/147/KE 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi (ĠU 
L 20, 26.1.2010, p. 7).

(protezzj
oni u 
kwalità)

L-Artikolu 3(1), l-Artikolu 
3(2)(b), l-Artikolu 4(1), (2) 
u (4) u l-Artikolu 5(a), (b) 
u (d)

SMR 4 Id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-
21 ta' Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 
22.7.1992, p. 7)

l-Artikolu 2, l-
Artikolu 3(3), l-Artikolu 
6(1)u (2), l-Artikolu 12(1), 
l-Artikolu 13(1)

KAAT 9 Sehem minimu ta' 7 % miż-
żona agrikola ddedikata 
għal karatteristiċi jew żoni 
mhux produttivi fejn ma 
jintużawx pestiċidi u 
fertilizzanti

Il-manutenzjoni tal-
karatteristiċi u taż-żona 
mhux produttiva biex 
titjieb il-bijodiversità fl-
azjenda agrikola, inklużi 
l-bijodiversità funzjonali 
u l-ispeċijiet ta' 
benefiċċju.

Iż-żamma tal-karatteristiċi 
tal-pajsaġġi

Projbizzjoni fuq il-qtugħ 
tal-isġajriet u tas-siġar waqt 
l-istaġun tat-tgħammir u tat-
trobbija tal-frieħ tal-
għasafar 
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Bħala opzjoni, miżuri biex 
jiġu evitati speċijiet ta' 
pjanti invażivi

KAAT 
10

Projbizzjoni fuq il-
konverżjoni jew il-ħrit tal-
bwar permanenti f'siti ta' 
Natura 2000

Il-protezzjoni tal-ħabitats 
u tal-ispeċijiet, l-
assorbiment tal-
karbonju

Emenda 194

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 6

Test propost mill-Kummissjoni

Sigurtà 
tal-ikel

SMR 5 Ir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li 
jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi 
dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-
Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u 
jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta' sigurtà tal-
ikel, ĠU L 31, 1.2.2002, 
p. 1.

l-Artikoli 14 u 15, l-
Artikolu 17(1) u l-Artikoli 
18, 19 u 20

SMR 6 Id-Direttiva tal-Kunsill 
96/22/KE tad-
29 ta' April 1996 li 
tikkonċerna l-projbizzjoni 
tal-użu fl-istockfarming ta' 
ċerti sustanzi li jkollhom 
azzjoni ormonika u 
tyrostatika u ta' beta-
agonists, u li tħassar id-
Direttivi 81/602/KEE, 
88/146/KEE u 88/299/KEE 
(ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3)

Artikolu 3(a), (b), (d) u (e) 
u Artikoli 4, 5 u 7
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______________________
3 Kif implimentat b'mod partikolari minn:

— l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 u l-Anness tar-Regolament (KE) 
Nru 37/2010,

— Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004: l-Artikolu 4(1) u l-Anness I parti A (II 4 (g, h, j), 5 
(f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

— Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004: L-Artikolu 3(1) u l-Anness III it-Taqsima IX il-
Kapitolu 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 
4 (a, b)), l-Anness III it-Taqsima X il-Kapitolu 1 (1),

— Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005: l-Artikolu 5(1) u l-Anness I, il-parti A (I-4 e, g; II-
2 a, b, e), l-Artikolu 5(5) u l-Anness III (taħt l-intestatura “TMIGĦ”, il-punt 1. intitolat 
“Ħażna”, l-ewwel u l-aħħar sentenza, u l-punt 2. intitolat “Distribuzzjoni”, it-tielet sentenza), 
l-Artikolu 5(6), u

— Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005: Artikolu 18

Emenda

Sigurtà 
tal-ikel

SMR 5 Ir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li 
jistabbilixxi l-prinċipji 
ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi 
dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-
Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel u 
jistabbilixxi l-proċeduri fi 
kwistjonijiet ta' sigurtà tal-
ikel, ĠU L 31, 1.2.2002, 
p. 1.

l-Artikoli 14 u 15, l-
Artikolu 17(1) u l-Artikoli 
18, 19 u 20

SMR 6 Id-Direttiva tal-Kunsill 
96/22/KE tad-
29 ta' April 1996 li 
tikkonċerna l-projbizzjoni 
tal-użu fl-istockfarming ta' 
ċerti sustanzi li jkollhom 
azzjoni ormonika u 
tyrostatika u ta' beta-
agonists, u li tħassar id-
Direttivi 81/602/KEE, 
88/146/KEE u 88/299/KEE 
(ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3)
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Artikolu 3(a), (b), (d) u (e) 
u Artikoli 4, 5 u 7

SMR 6a: Regolament (UE) 2019/6 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2018 dwar 
prodotti mediċinali 
veterinarji u li jħassar id-
Direttiva 2001/82/KE (ĠU 
L 4, 7.1.2019, p. 43).;
l-Artikoli 107 u 108

______________________
3 Kif implimentat b'mod partikolari minn:

— l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 u l-Anness tar-Regolament (KE) 
Nru 37/2010,

— Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004: l-Artikolu 4(1) u l-Anness I parti A (II 4 (g, h, j), 5 
(f, h), 6;  III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

— Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004: L-Artikolu 3(1) u l-Anness III it-Taqsima IX il-
Kapitolu 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 
4 (a, b)), l-Anness III it-Taqsima X il-Kapitolu 1 (1),

— Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005: l-Artikolu 5(1) u l-Anness I, il-parti A (I-4 e, g; II-
2 a, b, e), l-Artikolu 5(5) u l-Anness III (taħt l-intestatura “TMIGĦ”, il-punt 1. intitolat 
“Ħażna”, l-ewwel u l-aħħar sentenza, u l-punt 2. intitolat “Distribuzzjoni”, it-tielet sentenza), 
l-Artikolu 5(6), u

— Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005: Artikolu 18

Emenda 195
Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 7

Test propost mill-Kummissjoni

L-
identifik
azzjoni u 
r-
reġistraz
zjoni tal-
annimali

SMR 7 Id-Direttiva tal-Kunsill 
2008/71/KE tal-15 ta' Lulju 
2008 dwar l-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-ħnieżer 
(ĠU L 213, 8.8.2005, p. 
31):

l-Artikoli 3, 4 u 5

SMR 8 Ir-Regolament (KE) Nru 
1760/2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
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17 ta' Lulju 2000 li 
jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-bhejjem 
tal-ifrat u dwar it-tikkettjar 
tal-laħam taċ-ċanga u tal-
prodotti tal-laħam taċ-ċanga 
u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 
820/97 (ĠU L 204, 
11.8.2000, p. 1).

l-Artikoli 4 u 7

SMR 9 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' 
Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-annimali 
ovini u kaprini u li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 
1782/2003 u d-Direttiva 
92/102/KEE u 64/432/KEE 
(ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8):

l-Artikoli 3, 4 u 5

Emenda

L-
identifika
zzjoni u 
r-
reġistrazz
joni tal-
annimali

SMR 7 Id-Direttiva tal-Kunsill 
2008/71/KE tal-15 ta' 
Lulju 2008 dwar l-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-ħnieżer 
(ĠU L 213, 8.8.2005, p. 
31):

l-Artikoli 3, 4 u 5

SMR 8 Ir-Regolament (KE) Nru 
1760/2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
tas-17 ta' Lulju 2000 li 
jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-bhejjem 
tal-ifrat u dwar it-
tikkettjar tal-laħam taċ-
ċanga u tal-prodotti tal-
laħam taċ-ċanga u li 
jħassar ir-Regolament tal-
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Kunsill (KE) Nru 820/97 
(ĠU L 204, 11.8.2000, 
p. 1).

l-Artikoli 4 u 7

SMR 9 Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 21/2004 tas-17 
ta' Diċembru 2003 li 
jistabbilixxi sistema għall-
identifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-annimali 
ovini u kaprini u li 
jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 u d-
Direttiva 92/102/KEE u 
64/432/KEE (ĠU L 5, 
9.1.2004, p. 8):

l-Artikoli 3, 4 u 5

Emenda 196Proposta għal regolamentAnness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 8

Test propost mill-Kummissjoni

Il-mard 
tal-
annimali

SMR 10 Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 999/2001 tat-22 
ta' Mejju 2001 li 
jistabblixxi regoli għall-
prevenzjoni, kontroll u 
eradikazzjoni ta' ċertu 
enċefalopatija sponġiformi 
li tinxtered (ĠU L 147, 
31.5.2001, p. 1); (Edizzjoni 
Speċjali bil-Malti: Kapitolu 
3 Vol. 32 p. 289).

Artikoli 7, 11, 12, 13 u 15

SMR 11 Ir-Regolament (UE) 
2016/429 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 2016 dwar il-
mard trasmissibbli tal-
annimali (ĠU L 84, 
31.3.2016, p. 1)

l-Artikolu 18(1), limitat 
għall-marda tal-ilsien u d-
dwiefer, il-marda 
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vexxikulari tal-ħnieżer u l-
marda tal-ilsien blu.

Emenda

Il-mard 
tal-
annimali

SMR 10 Regolament (KE) 
Nru 999/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-
22 ta' Mejju 2001 li 
jistabbilixxi regoli għall-
prevenzjoni, il-kontroll u 
l-eradikazzjoni ta' ċerti 
enċefalopatiji sponġiformi 
li jinxterdu (ĠU L 147, 
31.5.2001, p. 1):

Artikoli 7, 11, 12, 13 u 15

SMR 11 Ir-Regolament (UE) 
2016/429 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta' Marzu 2016 dwar 
il-mard trasmissibbli tal-
annimali (ĠU L 84, 
31.3.2016, p. 1)

l-Artikolu 18(1), limitat 
għall-marda tal-ilsien u d-
dwiefer, il-marda 
vexxikulari tal-ħnieżer u l-
marda tal-ilsien blu.

Emenda 197

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 9

Test propost mill-Kummissjoni

Prodotti 
għall-
protezzjo
ni tal-
pjanti

SMR 12 Ir-Regolament (KE) Nru 
1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar it-
tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 79/117/KEE u 
91/414/KEE (ĠU L 309, 
24.11.2009, p. 1).



PE630.523v04-00 186/196 AD\1181813MT.docx

MT

l-Artikolu 55, l-ewwel u t-
tieni sentenza

SMR 13 Id-Direttiva 2009/128/KE 
tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' 
Ottubru 2009 li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni 
Komunitarja biex jinkiseb 
użu sostenibbli tal-pestiċidi 
(ĠU L 309, 24.11.2009, p. 
71).

l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 
8(1) sa (5)

L-Artikolu 12 fir-rigward 
tar-restrizzjonijiet dwar l-
użu tal-pestiċidi fiż-żoni 
protetti definiti fuq il-bażi 
tad-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma u l-leġiżlazzjoni tan-
Natura 2000.

L-Artikolu 13(1) u (3) dwar 
l-immaniġġar u l-ħżin tal-
pestiċidi u ir-rimi tal-
fdalijiet.

Emenda

Prodotti 
għall-
protezzjo
ni tal-
pjanti

SMR 12 Ir-Regolament (KE) Nru 
1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar 
it-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti u li jħassar id-
Direttivi tal-Kunsill 
79/117/KEE u 
91/414/KEE (ĠU L 309, 
24.11.2009, p. 1).

l-Artikolu 55, l-ewwel u t-
tieni sentenza

Artikolu 67
SMR 13 Id-Direttiva 2009/128/KE 

tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-21 ta' 
Ottubru 2009 li 
tistabbilixxi qafas għal 
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azzjoni Komunitarja biex 
jinkiseb użu sostenibbli 
tal-pestiċidi (ĠU L 309, 
24.11.2009, p. 71).

l-Artikolu 5(2) u l-
Artikolu 8(1) sa (5)

L-Artikolu 12 fir-rigward 
tar-restrizzjonijiet dwar l-
użu tal-pestiċidi fiż-żoni 
protetti definiti fuq il-bażi 
tad-Direttiva Qafas dwar 
l-Ilma u l-leġiżlazzjoni 
tan-Natura 2000.

L-Artikolu 13(1) u (3) 
dwar l-immaniġġar u l-
ħżin tal-pestiċidi u ir-rimi 
tal-fdalijiet.

Artikolu 14

Emenda 198

Proposta għal regolament
Anness III – Tabella 1 – kolonna 2 – ringiela 10

Test propost mill-Kummissjoni

Il-
benesseri 
tal-
annimali

SMR 14 Id-Direttiva tal-
Kunsill 2008/119/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li 
tistabbilixxi standards 
minimi għall-protezzjoni 
tal-għoġġiela (ĠU L 10, 
15.1.2009, p. 7).

l-Artikoli 3 u 4

SMR 15 Id-Direttiva tal-Kunsill 
2008/120/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li 
tistabbilixxi standards 
minimi għall-protezzjoni 
tal-majjali (ĠU L 47, 
18.2.2009, p. 5).

l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4

SMR 16 Id-Direttiva tal-Kunsill 
98/58/KE tal-20 ta' Lulju 
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1998 dwar il-ħarsien ta' 
annimali miżmuma għal 
skopijiet ta' biedja (ĠU L 
221, 8.8.1998, p. 23).

Artikolu 4

Emenda

Il-
benesseri 
tal-
annimali

KAAT 10
a:

L-annimali għandhom 
ikunu jistgħu jimteddu, 
iqumu bilwieqfa, jestendu 
d-dirgħajhom u 
riġlejhom u jduru 
fuqhom infushom

SMR 14 Id-Direttiva tal-
Kunsill 2008/119/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li 
tistabbilixxi standards 
minimi għall-protezzjoni 
tal-għoġġiela (ĠU L 10, 
15.1.2009, p. 7).

l-Artikoli 3 u 4

SMR 15 Id-Direttiva tal-Kunsill 
2008/120/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li 
tistabbilixxi standards 
minimi għall-protezzjoni 
tal-majjali (ĠU L 47, 
18.2.2009, p. 5).

l-Artikolu 3 u l-Artikolu 4

SMR 16 Id-Direttiva tal-Kunsill 
98/58/KE tal-20 ta' Lulju 
1998 dwar il-ħarsien ta' 
annimali miżmuma għal 
skopijiet ta' biedja (ĠU L 
221, 8.8.1998, p. 23).

SMR 16a
:

Regolament (KE) Nru 
1099/2009 tal-Kunsill tal-
24 ta' Settembru 2009 
dwar il-protezzjoni tal-
annimali waqt il-qatla 
(ĠU L 303, 18.11.2009, 
p. 1).
l-Artikoli 3 u 4

SMR 16b Id-Direttiva tal-
Kunsill 2007/43/KE tat-
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: 28 ta' Ġunju 2007 li 
tistabbilixxi regoli minimi 
għall-protezzjoni tat-
tiġieġ miżmuma għall-
produzzjoni tal-laħam 
(ĠU L 182, 12.7.2007, 
p. 19)
Artikolu 3

SMR 16c
:

Id-Direttiva tal-
Kunsill 1999/74/KE tad-
19 ta' Lulju 1991 li 
tistabilixxi standards 
minimi għall-ħarsien ta' 
tiġieġ li jbid (ĠU L 203, 
3.8.1999, p. 53):
Artikolu 3 

SMR 16d
:

Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1/2005 tat-
22 ta' Diċembru 2004 
dwar il-protezzjoni tal-
annimali waqt it-trasport 
u operazzjonijiet relatati 
u li jemenda d-
Direttivi 64/432/KEE u 
93/119/KE u r-
Regolament (KE) 
Nru 1255/97 (ĠU L 3, 
5.1.2005, p. 1).
Artikolu 3

Emenda 199

Proposta għal regolament
Anness XI

Test propost mill-Kummissjoni

Anness XI

Leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u l-klima li l-pjanijiet strateġiċi tal-pak tal-istati membri 
jridu jikkontribwixxu għall-objettivi tagħhom skont l-Artikoli 96, 97 u 103:

- Id-Direttiva 2009/147/KE tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi;

- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa; 
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- Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 
li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma;

- Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-
ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli;

- Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-arja 
fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa;

- Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti 
atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE;

-  [Ir-Regolament XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-
forestrija fil-qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 
525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-
rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima];

-  [Ir-Regolament XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali 
vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal 
Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi u r-
Regolament emendatorju - Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-
rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima];

- Id-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli; 

-  [Id-Direttiva XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 
2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija];

-  [Ir-Regolament XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 
2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-
Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-
Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li 
jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013];

- Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 
li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi; 

Emenda

Anness XI

Leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent u l-klima li l-pjanijiet strateġiċi tal-pak tal-istati membri 
jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-objettivi tagħhom skont l-Artikoli 96, 97 u 103:

- Id-Direttiva 2009/147/KE tal-parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi;

- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa; 

- Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 
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li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma;

- Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-
ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli;

- Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-arja 
fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa;

- Id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
14 ta' Diċembru 2016 dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti 
atmosferiċi, li temenda d-Direttiva 2003/35/KE u li tħassar id-Direttiva 2001/81/KE;

-  [Ir-Regolament XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-
emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-
forestrija fil-qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 
525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-
rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata 
mat-tibdil fil-klima];

-  [Ir-Regolament XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali 
vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 għal 
Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u biex jiġu onorati l-impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi u r-
Regolament emendatorju - Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-
rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima];

- Id-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi 
rinnovabbli; 

-  [Id-Direttiva XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 
2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija];

-  [Ir-Regolament XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-
Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 
2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-
Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-
Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li 
jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013];

- Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 
li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi; 

- Ir-Regolament (UE) XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti 
minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma.
- Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE.

Emenda 200

Proposta għal regolament
Anness XIa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS XIa 
IL-LEĠIŻLAZZJONI TAL-UE DWAR 
IT-TRATTAMENT XIERAQ TAL-
ANNIMALI LI L-PJANIJIET 
STRATEĠIĊI TAL-PAK TAL-ISTATI 
MEMBRI JENĦTIEĠ LI 
JIKKONTRIBWIXXU GĦALL-
OBJETTIVI TAGĦHA SKONT L-
ARTIKOLI 96, 97 U 103: 
- Id-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-
20 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta' 
annimali miżmuma għal skopijiet ta' 
biedja
- Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE tad-
19 ta' Lulju 1999 li tistabbilixxi standards 
minimi għall-ħarsien ta' tiġieġ li jbid 
- Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE tat-
28 ta' Ġunju 2007 li tistabbilixxi regoli 
minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ 
miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam 
- Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi 
standards minimi għall-protezzjoni tal-
għoġiela; 
- Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-
18 ta' Diċembru 2008 li tistabbilixxi 
standards minimi għall-protezzjoni tal-
majjali; 
- Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 543/2008 tas-16 ta' Ġunju 2008 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1234/2007 f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' l-istandards għat-tqegħid 
fis-suq tal-laħam tat-tjur; 
- Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 
1/2005 tat-22 ta' Diċembru 2004 dwar il-
protezzjoni ta' l-annimali waqt it-trasport 
u operazzjonijiet relatati u li temenda d-
Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-
Regolament (KE) Nru 1255/97
- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 



AD\1181813MT.docx 193/196 PE630.523v04-00

MT

Nru 1099/2009 tal-24 ta' Settembru 2009 
dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-
qatla; 
- Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2018 dwar prodotti 
mediċinali veterinarji u li jħassar id-
Direttiva 2001/82/KE  
- Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid 
fis-suq u l-użu ta' għalf medikat, li 
jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 90/167/KEE 
- Ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2017 dwar il-kontrolli 
uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra 
mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-
liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-
saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, 
dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti;

Emenda 201

Proposta għal regolament
Anness XII – tabella – ringiela 5

Test propost mill-Kummissjoni

Tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll 
għall-enerġija sostenibbli; 

R.14 Il-ħżin tal-karbonju fil-ħamrija u l-
bijomassa: Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-emissjonijiet, 
iżżomm u/jew ittejjeb il-ħżin tal-karbonju 
(bur permanenti, art agrikola fit-torbiera, 
fil-foresti, eċċ) 

Emenda

Tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll 
għall-enerġija sostenibbli;

R.14 Il-ħżin tal-karbonju fil-ħamrija u l-
bijomassa: Is-sehem tal-art agrikola 
b'impenji biex tnaqqas l-emissjonijiet, 
iżżomm u/jew ittejjeb il-ħżin tal-karbonju 
(bur permanenti, għelejjel permanenti, art 
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agrikola fit-torbiera, fil-foresti, eċċ)
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