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Emenda 7
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-
abbandun ta' art agrikola u jiġi żgurat li din 
tinżamm f'kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, ir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 stabbilixxa qafas 
Komunitarju li fih l-Istati Membri jadottaw 
‘standards’ wara li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi taż-żona konċernata, 
inklużi l-ħamrija u l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, sistemi eżistenti ta’ biedja (użu 
ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-raba’ (‘crop 
rotation’), prattiċi tal-farms) u strutturi tal-
farms. It-tneħħija tas-serħan ta' l-artijiet fi 
ħdan l-iskema ta' pagament uniku tista' 
f'ċerti każijiet ikollha effetti negattivi għall-
ambjent, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
ċerti karatteristiċi ta' pajsaġġ. Għaldaqstant 
huwa xieraq, fejn ikun adegwat, li d-
dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti li 
għandhom fil-mira tagħhom il-protezzjoni 
tal-karatteristiċi speċifikati ta' pajsaġġ jiġu 
msaħħa.

(3) Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-
abbandun ta' art agrikola u jiġi żgurat li din 
tinżamm f'kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba, ir-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 stabbilixxa qafas 
Komunitarju li fih l-Istati Membri jadottaw 
‘standards’ wara li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi taż-żona konċernata, 
inklużi l-ħamrija u l-kundizzjonijiet 
klimatiċi, sistemi eżistenti ta’ biedja (użu 
ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-raba’ (‘crop 
rotation’), prattiċi tal-farms) u strutturi tal-
farms. It-tneħħija tas-serħan ta' l-artijiet fi 
ħdan l-iskema ta' pagament uniku tista' 
f'ċerti każijiet ikollha effetti negattivi għall-
ambjent, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
ċerti karatteristiċi ta' pajsaġġ. Għaldaqstant 
huwa xieraq, fejn ikun adegwat, li d-
dispożizzjonijiet Komunitarji eżistenti li 
għandhom fil-mira tagħhom il-protezzjoni 
tal-karatteristiċi speċifikati ta' pajsaġġ jiġu 
msaħħa. Waqt li titqies il-ħtieġa għall-
ogħla standards fl-iżgurar tal-kwalità ta' 
l-ilma kif stipulat fil-leġiżlazzjoni ta' l-UE, 
ebda restrizzjoni oħra m’għandha tkun 
imposta li għandha tostakola żvilupp 
rurali mixtieq.

Or. en
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Emenda 8
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bidwi li jirċievi pagamenti diretti 
għandu jirrispetta kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji elenkati fl-Anness 
II, u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba stabbilita bl-Artikolu 6.

1. Bidwi li jirċievi pagamenti diretti 
għandu jirrispetta kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji elenkati fl-Anness 
II, u l-kundizzjoni agrikola u ambjentali 
tajba stabbilita bl-Artikolu 6. Derogi minn 
dan il-paragrafu għandhom jitqiesu fejn 
jidhru problemi persistenti kkawżati 
b’fenomeni naturali bħal għarar u 
valangi. 

Or. en

Emenda 9
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari li jaqbżu EUR 5000 għandhom 
jiġu mnaqqsa għal kull sena sa l-2012 bil-
perċentwali li ġejjin:

perċentwali:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari 

li jaqbżu EUR 20 000 għandhom jiġu 
mnaqqsa fl-2010 u l-2012 bil-perċentwali 
li ġejjin:

(a) 2009: 7%, (a) 2010: 6%
(b) 2010: 9%, (b) 2012: 7%.

(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

Or. en
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Emenda 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari li jaqbżu EUR 5000 għandhom 
jiġu mnaqqsa għal kull sena sa l-2012 bil-
perċentwali li ġejjin:

1. L-ammonti kollha ta' pagamenti diretti li 
ser jingħataw lil bidwi f'sena kalendarja 
partikolari li jaqbżu EUR 10000 għandhom 
jiġu mnaqqsa għal kull sena sa l-2012 bil-
perċentwali li ġejjin:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 6%,
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 7%,
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 8%,
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 9%.

Or. en

Emenda 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta għal regolament
Article 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 - kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammonti li jikkorrispondi għat-
tnaqqis b'5 punti perċentwali għandhom 
jiġu allokati lill-Istati Membri konċernati 
skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 128(2) abbażi tal-kriterji li ġejjin:

2. L-ammonti li jirriżulataw mit-tnaqqis 
skond l-Artikolu 7(1) għandhom jiġu 
allokati lill-Istati Membri konċernati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2) 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Emenda 12
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu 
prijorità lill-bdiewa li jirċievu aktar minn
EUR 15 000 f'pagamenti diretti kull sena.

2. Parir bħal dan għandu jkun b’xejn 
għal bdiewa kollha li jirċievu inqas minn
EUR 15000 f’pagamenti uniċi tal-farm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Emenda 13
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-applikazzjoni tas-sistema 
konsultattiva għall-farms, akkumpanjat, 
jekk ikun neċessarju, bi proposti xierqa bil-
ħsieb li ssir obbligatorja.

Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-applikazzjoni tas-sistema 
konsultattiva għall-farms, akkumpanjat, 
jekk ikun neċessarju, bi proposti xierqa bil-
ħsieb li ssir obbligatorja. Ebda spiża 
m’għandha tkun ta’ bdiewa li jirċievu 
inqas minn EUR 15 000 f’pagamenti 
uniċi tal-farm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Emenda 14
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każ ta' negliġenza, il-perċentwal tat-
tnaqqis ma għandux jaqbeż il-5% u, 15% 
f'każ ta' nuqqas ta' konformità repetittiv.

2. F'każ ta' negliġenza, il-perċentwal tat-
tnaqqis ma għandux jaqbeż il-5% u, 15% 
f'każ ta' nuqqas ta' konformità repetittiv.

F'każijiet iġġustifikat kif dovut l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikaw 
l-ebda tnaqqis, fejn minħabba s-severità, il-
firxa u l-permanenza, każ ta' nuqqas ta' 
konformità jitqies bħala minuri. 
Madankollu każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità li jikkostitwixxu riskju dirett 
għall-pubbliku jew għas-saħħa ta’ l-
annimali ma għandhomx jitqiesu bħala 
minuri.

F'każijiet iġġustifikat kif dovut l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikaw 
l-ebda tnaqqis, fejn minħabba s-severità, il-
firxa u l-permanenza, każ ta' nuqqas ta' 
konformità jitqies bħala minuri. 
Madankollu każijiet ta’ nuqqas ta’ 
konformità li jikkostitwixxu riskju dirett 
għall-pubbliku jew għas-saħħa ta’ l-
annimali ma għandhomx jitqiesu bħala 
minuri. Għandhom jitqiesu eċċezzjonijiet 
fejn problemi jkunu kkawżati 
b’kundizzjonijiet klimatiċi ta’ eċċezzjoni.

Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni ta' 
rimedju immedjata biex iwaqqaf in-nuqqas 
ta' konformità, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa li, 
jistgħu fejn dan ikun xieraq, jiġu ristretti 
għal kontroll amministrattiv, biex jiġi 
żgurat illi l-bidwi jirrettifika l-
konklużjonijiet tan-nuqqas ta' konformità 
konċernati. Il-konklużjoni ta' nuqqas ta' 
konformità mhux serju u l-azzjoni ta’ 
rimedju li għandha tittieħed għandhom jiġu 
notifikati lill-bidwi.

Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni ta' 
rimedju immedjata biex iwaqqaf in-nuqqas 
ta' konformità, l-awtorità kompetenti 
għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa li, 
jistgħu fejn dan ikun xieraq, jiġu ristretti 
għal kontroll amministrattiv, biex jiġi 
żgurat illi l-bidwi jirrettifika l-
konklużjonijiet tan-nuqqas ta' konformità 
konċernati. Il-konklużjoni ta' nuqqas ta' 
konformità mhux serju u l-azzjoni ta’ 
rimedju li għandha tittieħed għandhom jiġu 
notifikati lill-bidwi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Emenda 15
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi mekkaniżmu ta’ appell 
għal partijiet affettwati li jixtiequ 
jikkontestaw id-definizzjoni ta’ reġjuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Emenda 16
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
r-reġjuni skond kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji bħall-istruttura 
istituzzjonali jew amministrattiva tagħhom 
u/jew il-potenzjali agrikolu reġjonali, u/jew 
in-nuqqasijiet strutturali li jsofru reġjuni 
żvantaġġjati.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed.

L-Istati Membri b’inqas minn tliet miljun 
ettaru eliġibbli jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala reġjun wieħed.

Adlib Express Watermark
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Emenda 17
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu sa 50% 
mill-komponent tal-limiti massimi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 li 
jikkorrispondu għall-pagament għan-ngħaġ 
u l-mogħoż elenkati fl-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa.

L-Istati Membri jistgħu jżommu sa 50% 
mill-komponent tal-limiti massimi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 41 li 
jikkorrispondu għall-pagament għan-ngħaġ 
u l-mogħoż elenkati fl-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa. L-Istati 
Membri jew il-gvernijiet ta’ livell 
subnazzjonali tagħhom bis-setgħat 
kompetenti għandhom jiffukaw dawn il-
pagamenti f’reġjuni żvantaġġjati u razez 
speċjali.

Or. en

Emenda 18
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri ġodda għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji.

2. L-Istati Membri ġodda għandhom 
jiddefinixxu r-reġjuni skond kriterji 
oġġettivi u mhux diskriminatorji. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
mekkaniżmu ta’ appell għal partijiet 
affettwati li jixtiequ jikkontestaw id-
definizzjoni ta’ reġjuni. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Emenda 19
Jill Evans

Proposta għal regolament
L-Artikolu 68(1)(c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’żoni suġġetti għar-ristrutturar u/jew 
programmi ta’ żvilupp sabiex jevitaw l-
abbandun ta’ l-art u/jew sabiex jindirizzaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni; 

(c) f’żoni suġġetti għar-ristrutturar u/jew 
programmi ta’ żvilupp sabiex jevitaw l-
abbandun ta’ l-art u/jew sabiex jindirizzaw 
żvantaġġi speċifiċi għall-bdiewa f’dawk iż-
żoni u biex jissaħħaħ il-potenzjal tal-
biedja f’reġjuni żvantaġġjati bi żvantaġġi 
konsiderevoli u permanenti strutturali,

Or. en

Emenda 20
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-primjum għan-ngħaġ u l-primjum 
għall-mogħoż għandhom jingħataw f'forma 
ta' pagament annwali għal kull annimal 
eliġibbli għal kull sena kalendarja u għal 
kull bidwi skond il-limiti individwali. L-
għadd minimu ta’ annimali meħtieġ biex 
tkun sottomessa applikazzjoni għal 
primjum għandu jkun determinat mill-Istat 
Membru. Dan il-minimu ma għandux ikun 
inqas minn 10 jew akbar minn 50.

3. Il-primjum għan-ngħaġ u l-primjum 
għall-mogħoż għandhom jingħataw f'forma 
ta' pagament annwali għal kull annimal 
eliġibbli għal kull sena kalendarja u għal 
kull bidwi skond il-limiti individwali. L-
għadd minimu ta’ annimali meħtieġ biex 
tkun sottomessa applikazzjoni għal 
primjum għandu jkun determinat mill-Istat 
Membru jew il-gvern tal-livell 
subnazzjonali tiegħu bis-setgħat 
kompetenti. Dan il-minimu ma għandux 
ikun inqas minn 10 jew akbar minn 50.

Or. en
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Emenda 21
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Primjum supplimentari għandu jitħallas 
lill-bdiewa f'żoni fejn il-produzzjoni tan-
ngħaġ u l-mogħoż tikkostitwixxi attività 
tradizzjonali jew tagħti kontribut sinifikanti 
lill-ekonomija rurali. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu dawn iż-żoni. 
F’kull każ, il-primjum supplimentari 
għandu jingħata biss lill-bidwi li l-azjenda 
tiegħu għandha talanqas 50% tal-medda 
tagħha użata għall-agrikoltura u li tinsab 
f’żoni aktar żvantaġġati kif definiti skond 
ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999.

1. Primjum supplimentari għandu jitħallas 
lill-bdiewa f'żoni fejn il-produzzjoni tan-
ngħaġ u l-mogħoż tikkostitwixxi attività 
tradizzjonali jew tagħti kontribut sinifikanti 
lill-ekonomija rurali, jew li jkunu f’post 
f’reġjun żvantaġġjat. L-Istati Membri jew 
il-gvernijiet fil-livell subnazzjonali 
tagħhom bis-setgħat kompetenti
għandhom jiddefinixxu dawn iż-żoni. 
F’kull każ, il-primjum supplimentari 
għandu jingħata biss lill-bidwi li l-azjenda 
tiegħu għandha talanqas 50% tal-medda 
tagħha użata għall-agrikoltura u li tinsab 
f’żoni aktar żvantaġġati kif definiti skond 
ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999.

Or. en

Emenda 22
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 95 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jallokaw 
drittijiet għall-primjum lill-bdiewa, fil-
limiti tar-riżervi nazzjonali tagħhom. Meta 
jagħmlu l-allokazzjoni għandhom jagħtu 
preċedenza b’mod partikolari lill-bdiewa 
ġodda, lill-bdiewa żgħażagħ u lill-bdiewa 
oħra li għandha tingħatalhom prijorità.

3. L-Istati Membri jistgħu jallokaw 
drittijiet għall-primjum lill-bdiewa, fil-
limiti tar-riżervi nazzjonali tagħhom. Meta 
jagħmlu l-allokazzjoni għandhom jagħtu 
preċedenza b’mod partikolari lill-bdiewa 
ġodda, lill-bdiewa żgħażagħ, bdiewa f’zoni 
żvantaġġjati u lill-bdiewa oħra li għandha 
tingħatalhom prijorità.

Or. en
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Emenda 23
Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 103 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżervi nazzjonali tagħhom biex jallokaw 
drittijiet għall-primjum, skond il-limiti ta' 
dawk ir-riżervi, b'mod partikolari lill-
bdiewa ġodda, bdiewa żgħażagħ u bdiewa 
oħra li trid tingħatalhom prijorità.

3. L-Istati Membri għandhom jużaw ir-
riżervi nazzjonali tagħhom biex jallokaw 
drittijiet għall-primjum, skond il-limiti ta' 
dawk ir-riżervi, b'mod partikolari lill-
bdiewa ġodda, bdiewa żgħażagħ, bdiewa 
f’zoni żvantaġġjati u bdiewa oħra li trid 
tingħatalhom prijorità.

Or. en

Emenda 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Proposta għal regolament
Artikolu 113 - paragrafu 4 - subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe bidwi li jirċievi appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku għall-medda 
għandu jirrispetta l-kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji msemmija fl-
Anness II, skond l-iskeda ta' żmien li ġejja:

Kwalunkwe bidwi li jirċievi appoġġ taħt l-
iskema ta' pagament uniku għall-medda 
għandu jirrispetta l-kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji msemmija fl-
Anness II, skond l-iskeda ta' żmien li ġejja:

(a) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt A 
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2009;

(a) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt A 
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2009;

(b) kundizzjonijiet imsemmija fil-punti B u 
C ta’ l-Anness II għandhom japplikaw 
mill-1 ta' Jannar 2011;

(b) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt B
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2011;

(ba) rekwiżiti msemmija fil-punt C ta’ l-
Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' 
Jannar 2013;

Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, Madankollu, għall-Bulgarija u r-Rumanija, 

Adlib Express Watermark



AM\739506MT.doc 13/13 PE409.765v02-00

MT

l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 4, 5, 25, 26 
u 27 għandha tkun fakultattiva sal-31 ta' 
Diċembru 2011, safejn dawn id-
dispożizzjonijiet jirrigwardaw il-
kundizzjonijiet amministrattivi statutorji. 
Mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem, bidwi li 
jirċievi pagamenti taħt l-iskema ta' 
pagament uniku għall-medda għandu 
jirrispetta il-kundizzjonijiet amministrattivi 
statutorji msemmija fl-Anness II, skond l-
iskeda ta' żmien li ġejja:

l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 4, 5, 25, 26 
u 27 għandha tkun fakultattiva sal-31 ta' 
Diċembru 2011, safejn dawn id-
dispożizzjonijiet jirrigwardaw il-
kundizzjonijiet amministrattivi statutorji. 
Mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem, bidwi li 
jirċievi pagamenti taħt l-iskema ta' 
pagament uniku għall-medda għandu 
jirrispetta il-kundizzjonijiet amministrattivi 
statutorji msemmija fl-Anness II, skond l-
iskeda ta' żmien li ġejja:

(a) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt A 
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2012;

(a) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt A 
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2012;

(b) kundizzjonijiet imsemmija fil-punti B u 
C ta’ l-Anness II għandhom japplikaw 
mill-1 ta' Jannar 2014;

(b) kundizzjonijiet imsemmija fil-punt B
ta’ l-Anness II għandhom japplikaw mill-1 
ta' Jannar 2014;

(ba) rekwiżiti msemmija fil-punt C ta’ l-
Anness II għandhom japplikaw mill-1 ta' 
Jannar 2016;

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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