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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-settur tal-biedja Ewropew qed jiffaċċja sfidi kbar, bħall-bidla fil-klima u l-iskarsezza ta’ l-
ilma, u ser ikompli jiffaċċja dawn l-isfidi. Hu importanti ħafna li l-Politika Agrikola Komuni 
(CAP) tadatta ruħha għal dawn l-isfidi. Il-biedja Ewropea għadha tuża ħafna ilma, pestiċidji, 
fertilizzanti u enerġija, u mingħajr il-miżuri meħtieġa, din se tkompli tagħmel hekk. 

Hu diffiċli tispjega lill-pubbliku li l-Unjoni Ewropea tagħti pagamenti diretti lil farms kbar u 
intensivi, skont il-ħsad tas-snin ta' qabel jew skont il-proprjetà ta’ l-art, mingħajr ma titlob lill-
bdiewa sabiex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom ta’ gassijiet serra u l-użu tagħhom ta’ l-ilma, 
il-pestiċidji, il-fertilizzanti u l-enerġija. 

Il-ħlas għal servizzi pubbliċi   

F’Novembru tas-sena l-oħra l-Kummissjoni ppreżentat il-Komunikazzjoni tagħha dwar il-
qagħda tal-CAP. Skont il-Kummissjoni Ewropea, kellha ssir riforma radikali tal-CAP. Il-
pagamenti diretti kellhom jitnaqqsu b’mod sustanzjali sabiex minflok jissaħħu l-benefiċċji 
ambjentali u ta’ l-impjiegi. Sfortunatament, il-Kummissjoni, fil-proposti leġiżlattivi tagħha 
ppreżentati f’Mejju ta’ din is-sena, naqqset il-pagamenti diretti b’mod marġinali.  

Il-bdiewa m’għandhomx jitħallsu skont il-ħsad tas-snin ta' qabel jew skont il-proprjetà ta' l-
art, iżda għas-servizzi pubbliċi li jipprovdu, bħat-titjib fil-bijodiversità u l-immaniġġjar ta’ l-
ilma, u għal kisbiet fl-oqsma ta’ l-ambjent, il-benessri ta’ l-annimali u s-sikurezza ta’ l-ikel, li 
jmorru lil hinn mill-obbligi legali. Għaldaqstant ir-rapporteur jipproponi li b’mod progressiv 
jitneħħew il-pagamenti diretti attwali kollha sal-2020. Il-prinċipju baġitarju tal-CAP għandu 
jkun li ‘l-flus pubbliċi jintużaw sabiex jitħallsu s-servizzi pubbliċi’. 

Kriterji tal-kundizzjonalità

Kwalunkwe forma ta’ finanzjarjament pubbliku jrid ikun ikkundizzjonat fuq ir-rispett ta’ 
liġijiet ambjentali, tan-natura u tal-benessri ta’ l-annimali.  Dan hu regolat permezz tal-kriterji 
tal-kundizzjonalità. Ir-rapporteur jipproponi li jiġu msaħħa dawn il-kriterji, u li jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-użu ta’ l-ilma u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fil-
kriterji ta’ kundizzjonalità.  

Lesperjenza wriet il-ħtieġa li jissaħħu l-kontrolli u li jiżdiedu l-pieni fejn il-kriterji ta’ 
kundizzjonalità ma jiġux rispettati. Sabiex ikun żgurat li l-kontrolli jiġu msaħħa, ir-rapporteur 
jipproponi li jistipula ammont minimu ta’ kontrolli. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom annwalment jiċċekkjaw mill-inqas 5% tal-farms kollha.    

It-tneħħija tas-serħan obbligatorju ta' l-artijiet 

Il-Kummissjoni tipproponi li tneħħi s-serħan obbligatorju ta’ l-artijiet. Dan se jikkawża aktar 
telf tal-bijodiversità, fl-għasafar b’mod partikolari, kif ukoll ta’ benefiċċji ambjentali 
sinjifikanti oħra. L-għan ta’ l-Unjoni Ewropea hu li twaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010. 

Dan hu impossibbli jekk is-settur agrikolu ma jagħtix is-sehem tiegħu. 

L-evidenza xjentifika turi li s-serħan tal-artijiet ġab benefiċċji ambjentali importanti. Fost l-
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oħrajn billi jipprovdi abitati għall-fawna selvaġġa u jtaffi l-impatti fuq il-ħamrija u l-ilma 
f’zoni li jinħadmu b’mod intensiv. Dawn il-benefiċċji se jintilfu bit-tneħħija tas-serħan tal-
artijiet. Dan it-telf għandu jkun kumpensat permezz ta’ miżuri immirati fi ħdan il-
kundizzjonalità u l-politika għall-Iżvilupp Rurali.  

Barra minn hekk, fit-truf ta’ l-għelieqi se jitpoġġew strixxi marġinali b’veġetazzjoni naturali u 
li twarrad u uċuħ immaniġġjati b’mod estensiv, mingħajr l-użu tal-pestiċidji u tal-fertilizzanti. 
Din il-miżura hija tajba sabiex tiżdied il-bijodiversità, filwaqt li barra minn hekk twassal għal 
ħamrija aktar nadifa u b’mod speċjali, ilma aktar nadif, kemm dak ta’ taħt l-art u kemm dak 
tal-wiċċ.    

Il-bidla tal-klima

Is-settur agrikolu huwa emittur kbir ta’ gassijiet serra. Għandu jingħata appoġġ speċifiku għal 
miżuri mmirati biex inaqqsu l-konsum tal-enerġija fil-katina tal-ikel, u għal miżuri mmirati 
sabiex ikun evitat li jinħoloq skart agrikolu, kif ukoll għal miżuri mmirati għall-użu mill-ġdid 
tal-iskart agrikolu. 

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-trobbija intensiva tal-bhejjem, li tikkawża madwar 
18% tal-emissjonijiet globali tas-CO2. F'kull każ, il-flus tal-CAP m’għandhomx jintużaw biex 
jippromwovu l-konsum tal-laħam, kif qed isir bħalissa. Dak li wieħed jikkonsma, u kemm 
jikkonsma, hi għażla ħielsa u individwali, iżda l-flus pubbliċi mgħandhomx jintużaw biex 
jippromwovu l-konsum ta’ prodotti li għandhom impatt negattiv fuq il-bidla tal-klima, l-
iskarsezza ta’ l-ilma u l-ġuħ dinji. 

Sabiex jonqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fis-settur agrikolu kollu, fl-2009, il-
Kummissjoni għandha tipproponi proposti leġiżlattivi li jorbtu fl-2009, bl-għan li jonqsu l-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mis-settur agrikolu b’mill-inqas 30% sal-2020, u b’mill-inqas 
80% sal-2050.

Il-benessri tal-annimali

Il-benessri tal-annimali għandu jitjieb b’mod sostanzjali fis-settur agrikolu. Il-Kummissjoni 
għandha tipproponi miżuri leġiżlattivi li jorbtu fl-2009, bl-għan li jitjieb il-benessri ta’ l-
annimali fl-UE. Dawn il-proposti għandhom jinkludu t-tneħħija progressiva tat-trobbija tal-
bhejjem b’mod intensiv u industrijalizzat (factory farming).

Fl-2007, il-maġġoranza tal-parlament ivvutat favur it-tneħħija tas-sussidji kollha li jingħataw 
lil dawk li jkabbru l-barrin tal-ġlied. Sfortunatament, il-Kummissjoni u l-Kunsill injoraw din 
it-talba ċara tal-Parlament. Il-ġlied tal-barrin hu sport krudili u mgħandux ikun appoġġjat 
mill-UE. Għaldaqstant ir-rapporteur jirrepeti t-talba tal-Parlament u jitlob li jitneħħew il-
pagamenti mogħtija lil dawk li jkabbru l-barrin tal-ġlied.

Sussidji ta’ l-esportazzjoni

Is-sussidji ta’ l-esportazzjoni għadhom ostakolu għall-kummerċ ġust fis-settur agrikolu. Dawn 
is-sussidji sikwit jagħmlu ħsara lis-swieq lokali ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni għandha tneħħi s-sussidji kollha tal-esportazzjoni sal-2009.



PA\733015MT.doc 5/33 PE409.570v01-00

MT

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-esperjenza ta' wara l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ 
[skemi ta' appoġġ dirett] fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda 
r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) 
Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 
Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) 
Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 
Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 
u (KE) Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti 
elementi tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu 
aġġustati. B'mod partikolari, id-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett għandu jiġi 
estiż u l-funzjonament ta' l-Iskema ta' 
Pagament Uniku għandu jiġi ssimplifikat. 
Għandu jiġi osservat ukoll li r-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 ġie mmodifikat 
sostanzjalment mid-dħul fis-seħħ tiegħu. 
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u fl-interess 
taċ-ċarezza dan għandu jitħassar u jiġi 
sostitwit b'Regolament ġdid.

(1) L-esperjenza ta' wara l-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-
29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli 
komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ 
[skemi ta' appoġġ dirett] fi ħdan il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti 
skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda 
r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) 
Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) 
Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) 
Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) 
Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 
u (KE) Nru 2529/2001, turi li jeħtieġ ċerti 
elementi tal-mekkaniżmu ta' l-appoġġ jiġu 
aġġustati. B'mod partikolari, id-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ dirett għandu jiġi 
estiż b’mod sħiħ mal-għan tad-
diżakkoppjar totali u l-funzjonament ta' l-
Iskema ta' Pagament Uniku għandu jiġi 
ssimplifikat. Għandu jiġi osservat ukoll li 
r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 ġie 
mmodifikat sostanzjalment mid-dħul fis-
seħħ tiegħu. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi u 
fl-interess taċ-ċarezza dan għandu jitħassar 
u jiġi sostitwit b'Regolament ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-ambizzjonijiet ambjentali, inklużi l-isfidi l-ġodda, neħtieġu nċaqalqu 
ammont kbir ta’ flus mill-ewwel għat-tieni pilastru. 
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 
stabbilixxa l-prinċipju li l-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' ċerti rekwiżiti fl-oqsma 
tas-saħħa tal-pubbliku, ta’ l-annimali u tal-
pjanti, u l-ambjent u l-benessri ta' l-
annimali għandhom ikunu soġġetti għal 
tnaqqis ta' jew l-esklużjoni minn appoġġ 
dirett. Din is-sistema ta' «kundizzjonalità» 
tifforma parti integrali mill-appoġġ 
Komunitarju taħt il-pagamenti diretti u 
għalhekk għandha tinżamm. Madankollu, 
l-esperjenza turi li għadd ta' rekwiżiti fl-
ambitu tal-kundizzjonalità m'humiex 
rilevanti biżżejjed għall-attività fl-art 
agrikola jew inkella jikkonċernaw aktar l-
awtoritajiet nazzjonali milli l-bdiewa. 
Għaldaqstant huwa xieraq li l-ambitu tal-
kundizzjonalità jiġi aġġornat.

(2) Ir-Regolament (KE) Nr 1782/2003 
stabbilixxa l-prinċipju li l-bdiewa li ma 
jikkonformawx ma' ċerti rekwiżiti fl-oqsma 
tas-saħħa tal-pubbliku, ta’ l-annimali u tal-
pjanti, u l-ambjent u l-benessri ta' l-
annimali għandhom ikunu soġġetti għal 
tnaqqis ta' jew l-esklużjoni minn appoġġ 
dirett. Din is-sistema ta' «kundizzjonalità» 
tifforma parti integrali mill-appoġġ 
Komunitarju taħt il-pagamenti diretti u 
għalhekk għandha tinżamm. Madankollu,
l-esperjenza turi li għadd ta' rekwiżiti fl-
ambitu tal-kundizzjonalità m'humiex 
rilevanti biżżejjed għall-attività fl-art 
agrikola jew inkella jikkonċernaw aktar l-
awtoritajiet nazzjonali milli l-bdiewa. Fl-
istess waqt, in-nuqqas ta’ l-ilma u l-bidla 
fil-klima joħolqu l-ħtieġa ta’ kriterji 
ġodda tal-kundizzjonalità. Għaldaqstant 
huwa xieraq li l-ambitu tal-kundizzjonalità 
jiġi aġġornat. Barra minn hekk, l-
esperjenza wriet il-ħtieġa li jissaħħu l-
kontrolli u jiżdiedu l-pieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta’ kundizzjonalità għandhom ikunu estiżi permezz ta’ kriterji fl-oqsma ta’ l-
immaniġġjar ta’ l-ilma u l-bidla fil-klima. Sabiex il-kriterji tal-kundizzjonalità jiġi sodisfati, 
jeħtieġ li jissaħħu l-kontrolli u jiżdiedu l-pieni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Barra minn hekk, biex jiġi evitat l- (3) Barra minn hekk, biex jiġi evitat l-
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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 ta’ karatteristiċi speċifikati ta' 
pajsaġġ jiġu msaħħa.

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-uċuħ 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 se toħloq 
telf ulterjuri tal-bijodiversità, b’mod 
partikulari fl-għasafar, kif ukoll telf ta’ 
benefiċċji ambjentali oħra sinjifikanti.  
Għaldaqstant huwa meħtieġ li jkun 
maħsub kumpens xieraq bl-għan li tkun 
imħarsa u msaħħa l-bijodiversità, inklużi 
l-ħarsien u l-istabbiliment mill-ġdid ta’
karatteristiċi speċifikati ta' pajsaġġ. Dan 
jista’ jinkiseb permezz tat-tisħiħ tad-
dispożizzjonjiet Komunitarji eżistenti, iżda 
wkoll permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ 
miżuri ġodda ta’ kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza xjentifika turi li s-serħan tal-artijiet ġab benefiċċji ambjentali importanti. Fost l-
oħrajn billi jipprovdi abitati għall-fawna selvaġġa u jtaffi l-impatti fuq il-ħamrija u l-ilma 
f’zoni maħduma b’mod intensiv. Dawn il-benefiċċji se jintilfu bit-tneħħija tas-serħan tal-
artijiet. Dan it-telf għandu jkun kumpensat permezz ta’ miżuri immirati fi ħdan il-
kundizzjonalità u l-politika ta’ l-Iżvilupp Rurali. 

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi 
qed issir problema dejjem tikber. Huwa 

(4) Il-protezzjoni u l-ġestjoni ta' l-ilma fil-
kuntest ta' l-attività agrikola f'ċerti nħawi 
qed issir problema dejjem tikber. Huwa 
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għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li l-
ilma jiġi mħares kontra t-tniġġis u t-
tnixxija filwaqt li jiġi amministrat l-użu ta' 
l-ilma.

għalhekk xieraq li jissaħħaħ ukoll il-qafas 
Komunitarju eżistenti dwar il-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba bil-għan li l-
ilma jiġi mħares kontra t-tniġġis u t-
tnixxija filwaqt li jiġi amministrat l-użu ta' 
l-ilma, inkluż tnaqqis fil-ħafna ħela 
annwali tal-ilma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissolva u tkun evitata l-problema tan-nuqqas ta’ l-ilma, trid tonqos il-ħela annwali ta’ 
l-ilma fis-settur agrikoli.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Billi l-mergħa permanenti għandha 
effett ambjentali pożittiv, huwa xieraq li 
jiġu applikati miżuri biex jinkoraġġixxu ż-
żamma ta' mergħat permanenti eżistenti 
biex tiġi evitata konverżjoni massiva f'art li 
tinħarat.

(5) Billi l-art erbaċja permanenti għandha 
effett ambjentali pożittiv, huwa xieraq li 
jiġu applikati miżuri biex jinkoraġġixxu ż-
żamma ta' art erbaċja permanenti eżistenti 
biex tiġi evitata konverżjoni massiva f'art li 
tinħarat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-artijiet erbaċei permanent kollha jintużaw għall-mergħa.  L-artijiet erbaċei 
permanenti huma stokks important tal-karbonju u l-aktar abitati importanti fl-Ewropa mil-lat 
ta’ bijodiversità. Minn dan il-lat, l-artijiet erbaċei li jinħasdu huma importanti daqs il-
mergħat.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm inkluż l-
eżenzjoni mill-applikazzjoni tagħha ta' 
pagamenti sa EUR 5 000.

(6) Biex jinkiseb bilanċ aħjar bejn l-
għodod ta' politika mfassla biex 
jippromovu l-agrikoltura sostenibbli u 
dawk intenzjonati biex jippromovu l-
iżvilupp rurali, ġiet introdotta sistema ta' 
tnaqqis progressiv fil-pagamenti diretti 
(“il-modulazzjoni”) permezz tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003. Din is-
sistema għandha tinżamm inkluż l-
eżenzjoni mill-applikazzjoni tagħha ta' 
pagamenti sa EUR 5 000, bil-kundizzjoni li 
dawn il-pagamenti jingħataw biss għal 
prattiki agrikoli sostenibbli. Il-perċentwali 
tal-modulazzjoni għandhom jitjiebu ħafna 
bil-għan li b’mod progressiv jitneħħew il-
pagamenti diretti kollha eżistenti sal-2020. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bdiewa għandhom ikunu ppremjati għas-servizzi pubbliċi li joffru, bħat-titjib fil-
bijodiversità u l-ħżin ta’ l-ilma, u m’għandhomx ikunu appoġġjati b’mod awtomatiku.  

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-qagħda ġeografika partikolari tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda kif ukoll l-
insularità, il-medda żgħira u ż-żoni tal-
muntanji tagħhom u l-klima jimponu 
piżijiet addizzjonali fuq is-setturi agrikoli 
tagħhom. Sabiex it-tali piżijiet u 
limitazzjonijiet jonqsu jidher li deroga 
mill-obbligu għall-applikazzjoni tat-tnaqqis 
tal-modulazzjoni għall-bdiewa fir-reġjuni l-

(9) Il-qagħda ġeografika partikolari tar-
reġjuni l-aktar imbiegħda kif ukoll l-
insularità, il-medda żgħira u ż-żoni tal-
muntanji tagħhom u l-klima jimponu 
piżijiet addizzjonali fuq is-setturi agrikoli 
tagħhom. Sabiex it-tali piżijiet u 
limitazzjonijiet jonqsu jidher li deroga 
mill-obbligu għall-applikazzjoni tat-tnaqqis 
tal-modulazzjoni għall-bdiewa fir-reġjuni l-
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aktar imbiegħda tkun xierqa. aktar imbiegħda u żvantaġġati tkun xierqa, 
fir-rigward ta’ prattiki agrikoli 
sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda sussidji m’għandhom jingħataw għal prattiki agrikoli mhux sostenibbli.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-pagamenti diretti kollha eżistenti 
għandhom jitneħħew b’mod progressiv 
sal-2020. Sa dak iż-żmien, il-bdiewa 
għandhom jingħataw appoġġ purament 
għas-servizzi pubbliċi li jipprovdu, bħat-
titjib fil-bijodiversità u l-immaniġġjar ta’ 
l-ilma, u għal kisbiet fl-oqsma ta’ l-
ambjent, il-benessri ta’ l-annimali u s-
sikurezza ta’ l-ikel, li jmorru lil hinn mill-
obbligi legali. Dan l-appoġġ, flimkien ma’ 
prezzijiet ġusti għall-prodotti agrikoli 
għandu joffru lill-bdiewa standard tajjeb 
ta’ għajxien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandu jingħata ebda appoġġ mingħajr miri lill-bdiewa. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (24) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
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stabbilixxa skema ta' pagament uniku li 
għaqqad id-diversi mekkaniżmi ta' appoġġ 
eżistenti f'skema unika ta' pagamenti diretti 
diżakkoppjati. L-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku turi li fiha ċerti elementi li jistgħu 
jiġu ssimplifikati għall-benefiċċju tal-
bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Barra 
minn hekk, peress li sadanittant ġiet 
implimentata l-iskema ta' pagament uniku 
mill-Istati Membri kollha li kienu mitluba 
jagħmlu hekk, għadd ta' dispożizzjonijiet 
marbutin ma' l-implimentazzjoni inizjali 
tagħha skadew u għalhekkk dawn 
għandhom jiġu adattati. F'dan il-kuntest, 
f'xi każijiet ġie osservat nuqqas sinifikanti 
fl-użu tad-drittijiet għall-pagamenti. Biex 
sitwazzjoni bħal din tiġi evitata u meta 
wieħed iqis li l-bdiewa diġà huma familjari 
mal-funzjonament ta' l-iskema ta' pagament 
uniku, il-perjodu stabbilit fil-bidu biex id-
drittijiet għall-pagamenti mhux użati 
jerġgħu lura lir-riżerva nazzjonali għandu 
jonqos għal sentejn.

stabbilixxa skema ta' pagament uniku li 
għaqqad id-diversi mekkaniżmi ta' appoġġ 
eżistenti f'skema unika ta' pagamenti diretti 
diżakkoppjati. L-esperjenza ta' l-
applikazzjoni ta' l-iskema ta' pagament 
uniku turi li fiha ċerti elementi li jistgħu 
jiġu ssimplifikati għall-benefiċċju tal-
bdiewa u l-amministrazzjonijiet. Barra 
minn hekk, peress li sadanittant ġiet 
implimentata l-iskema ta' pagament uniku 
mill-Istati Membri kollha li kienu mitluba 
jagħmlu hekk, għadd ta' dispożizzjonijiet 
marbutin ma' l-implimentazzjoni inizjali 
tagħha skadew u għalhekkk dawn 
għandhom jiġu adattati. F'dan il-kuntest, 
f'xi każijiet ġie osservat nuqqas sinifikanti 
fl-użu tad-drittijiet għall-pagamenti. Biex 
sitwazzjoni bħal din tiġi evitata u meta 
wieħed iqis li l-bdiewa diġà huma familjari 
mal-funzjonament ta' l-iskema ta' pagament 
uniku, il-perjodu stabbilit fil-bidu biex id-
drittijiet għall-pagamenti mhux użati 
jerġgħu lura lir-riżerva nazzjonali għandu 
jonqos għal sena. Dawn il-flus għandhom 
jintużaw biex jitjiebu l-prattiki agrikoli 
tajba mil-lat ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flus li ma jintużawx mill-baġit tal-pagamenti uniċi għandhom jintużaw biex is-settur 
agrikoli ikun ta’ inqas ħsara għall-ambjent. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Is-serħan obbligatorju ta' l-artijiet li 
jinħadmu ġie introdott bħala mekkaniżmu 
għall-kontroll tal-provvista. L-iżviluppi fis-
suq tas-settur ta' l-uċuħ tar-raba' kkultivati 
flimkien ma' l-introduzzjoni ta' għajnuniet 

(27) Is-serħan obbligatorju ta' l-artijiet li 
jinħadmu ġie introdott bħala mekkaniżmu 
għall-kontroll tal-provvista. L-iżviluppi fis-
suq tas-settur ta' l-uċuħ tar-raba' kkultivati 
flimkien ma' l-introduzzjoni ta' għajnuniet 
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diżakkoppjati l-ħtieġa għaż-żamma ta' dan 
l-istrument m'għadhiex iġġustifikata, u 
għaldaqstant għandu jitneħħa. Għandhom 
għalhekk jiġu attivati d-drittijiet għas-
serħan ta' l-artijiet stabbiliti f'konformità 
ma' l-Artikoli 53 u 63(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' l-ettari 
li jkunu soġġetti għall-istess 
kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà bħal ta' 
kwalunkwe dritt ieħor.

diżakkoppjati l-ħtieġa għaż-żamma ta' dan 
l-istrument m'għadhiex iġġustifikata, u 
għaldaqstant għandu jitneħħa. Għandhom 
għalhekk jiġu attivati d-drittijiet għas-
serħan ta' l-artijiet stabbiliti f'konformità 
ma' l-Artikoli 53 u 63(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 fir-rigward ta' l-ettari 
li jkunu soġġetti għall-istess 
kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà bħal ta' 
kwalunkwe dritt ieħor. Permezz tal-
pagamentmit-tieni pilastru, il-bdiewa 
għandhom jingħataw spinta sabiex b’mod 
attiv jippromwovu l-bijodiversità permezz 
ta’ prattiki agrikoli sostenibbli. B’dan il-
mod, tittaffa l-ħsara ambjentali kkawżata 
permezz tat-tneħħija ta-serħan 
obbligatorju tal-artijiet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka xjentifika turi li t-tneħħija tas-serħan obbligatorju ta’ l-artijiet se jkollu effetti 
negattivi ħafna fuq il-bijodiversità.  Għaldaqstant hu kruċjali li ssir xi ħaġa li tpatti għal 
dawn l-effetti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 
ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla 
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 

(30) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003, 
filwaqt li jdaħħal l-iskema ta' pagament 
uniku diżakkoppjat jippermetti lill-Istati 
Membri jeskludu ċerti pagamenti minn dik 
l-iskema. Fl-istess ħin l-Artikolu 64(3) ta' 
dak ir-Regolament ipprovda għar-reviżjoni 
ta' l-għażliet li hemm ipprovduti fit-
Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu 5 tat-Titoli II, 
fir-rigward ta' żviluppi strutturali u tas-suq. 
Analiżi ta' l-esperjenza rilevanti turi li d-
diżakkoppjar idaħħal flessibbiltà fl-għażla 
tal-produtturi, u jiffaċilita t-teħid tad-
deċiżjoniet tagħhom dwar il-produzzjoni 
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fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Dan huwa l-każ partikolarment għall-
uċuħ tar-raba' kkultivati, is-setturi tal-
ħopps u taż-żrieragħ, kif ukoll sa ċertu 
punt, is-settur taċ-ċanga. Għaldaqstant, il-
pagamenti parzjalment akkoppjati f'dawn 
is-setturi għandhom jiġu integrati fl-iskem 
ta' pagament uniku. Sabiex il-bdiewa fis-
settur tal-laħam taċ-ċanga ikunu jistgħu 
jadattaw gradwalment għall-arranġamenti 
ta' appoġġ ġodda għandu jkun hemm 
provvediment għad-dħul f'fażijieti ta' l-
integrazzjoni tal-primjum speċjali għall-
annimali maskili u l-primjums għall-qatla. 
Peress li l-pagamenti parzjalment 
akkoppjati fis-setturi tal-frott u tal-ħaxix 
iddaħħlu biss dan l-aħħar, u bħala miżura 
ta' tranżizzjoni biss, ma' hi meħtieġa l-ebda 
reviżjoni ta' tali skemi.

fuq il-bażi tal-gwadann u tar-reazzjoni fis-
suq. Dan huwa l-każ partikolarment għall-
uċuħ tar-raba' kkultivati, is-setturi tal-
ħopps u taż-żrieragħ, kif ukoll sa ċertu 
punt, is-settur taċ-ċanga. Għaldaqstant, il-
pagamenti parzjalment akkoppjati f'dawn 
is-setturi għandhom jiġu integrati fl-iskem 
ta' pagament uniku. Sabiex il-bdiewa fis-
settur tal-laħam taċ-ċanga ikunu jistgħu 
jadattaw gradwalment għall-arranġamenti 
ta' appoġġ ġodda għandu jkun hemm 
provvediment għad-dħul f'fażijieti ta' l-
integrazzjoni tal-primjum speċjali għall-
annimali maskili u l-primjums għall-qatla. 
Għandhom jitwaqqfu l-pagamenti kollha 
magħmula lil min irabbi l-barrin tal-ġlied. 
Peress li l-pagamenti parzjalment 
akkoppjati fis-setturi tal-frott u tal-ħaxix 
iddaħħlu biss dan l-aħħar, u bħala miżura 
ta' tranżizzjoni biss, ma' hi meħtieġa l-ebda 
reviżjoni ta' tali skemi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandniex nappoġġjaw il-ġlied tal-barrin. Għandna nagħmlu pressjoni fuq dawk li jrabbu 
l-barrin sabiex jiefqu jbigħu il-barrin għal dan l-iskop.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Madankollu, fir-rigward tas-settur tal-
baqar li jreddgħu, tan-nagħaġ u tal-mogħoż 
jidher li possibbilment għada meħtieġa ż-
żamma tal-livell minimu ta' produzzjoni 
agrikola għall-ekonomiji agrikoli f'ċerti 
reġjuni u, b'mod partikolari, fejn il-bdiewa 
ma għandhomx rikors għal alternattivi 
ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, l-Istati 
Membri għandhom ikollhom l-għażla li 
jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-livell ta' 

(31) Madankollu, fir-rigward tas-settur tal-
baqar li jreddgħu, tan-nagħaġ u tal-mogħoż 
jidher li possibbilment għada meħtieġa ż-
żamma tal-livell minimu ta' produzzjoni 
agrikola għall-ekonomiji agrikoli f'ċerti 
reġjuni u, b'mod partikolari, fejn il-bdiewa 
ma għandhomx rikors għal alternattivi 
ekonomiċi oħra. F'dan l-isfond, l-Istati 
Membri għandhom ikollhom l-għażla li 
jżommu l-appoġġ akkoppjat fil-livell ta' 
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bħalissa, jew fir-rigward tal-baqar li 
jreddgħu, f'livell aktar baxx. F'dak il-każ 
għandu jkun hemm provvediment speċjali 
fir-rigward tar-rekwiżiti ta' l-
identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni li 
hemm provvediment għalihom fir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1760/2000 u r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004, 
b'mod partikolari bil-għan li tinkiseb it-
traċċabbiltà ta' l-annimali.

bħalissa, jew fir-rigward tal-baqar li 
jreddgħu, f'livell aktar baxx, fejn huma 
involuti prattiki agrikoli sostenibbli u 
tajbin għall-annimali. F'dak il-każ għandu 
jkun hemm provvediment speċjali fir-
rigward tar-rekwiżiti ta' l-identifikazzjoni u 
tar-reġistrazzjoni li hemm provvediment 
għalihom fir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1760/2000 u r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 21/200414, b'mod partikolari bil-
għan li tinkiseb it-traċċabbiltà ta' l-
annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda sussidji m’għandhom jingħataw għal prattiki agrikoli mhux sostenibbli.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 10%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Għandu jkun hemm disponibbli 
wkoll appoġġ speċifiku bħala protezzjoni 
kontra l-konsegwenzi tat-tneħħija tal-kwoti 
tal-ħalib u tad-diżakkoppjar ta' l-appoġġ 
f'setturi li huma partikolarment sensittivi. 
Minħabba l-importanza dejjem tikber tal-
ġestjoni tar-riskji effettiva l-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla li 
jikkontribwixxu finanzarjament għall-
primjums li l-bdiewa jħallsu għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ kif ukoll għall-
finanzjament tal-kumpens finanzjarju ta' 

(32) F'każijiet definiti b'mod ċar l-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw sa 30%
tal-limiti massimi tagħhom għall-għoti ta' 
l-appoġġ speċifiku. Tali appoġġ għandu 
jippermetti lill-Istati Membri jindirizzaw 
kwistjonijiet ambjentali u jtejbu l-kwalità u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli sostenibbli u tajbin għas-saħħa, 
jiġifieri ma tkunx inkluża l-promozzjoni 
tal-konsum tal-laħam.. Għandu jkun 
hemm disponibbli wkoll appoġġ speċifiku 
bħala protezzjoni kontra l-konsegwenzi tat-
tneħħija tal-kwoti tal-ħalib u tad-
diżakkoppjar ta' l-appoġġ f'setturi li huma 
partikolarment sensittivi. Minħabba l-
importanza dejjem tikber tal-ġestjoni tar-
riskji effettiva l-Istati Membri għandhom 
jingħataw l-għażla li jikkontribwixxu 
finanzarjament għall-kumpens ta' xi telf 



PA\733015MT.doc 15/33 PE409.570v01-00

MT

xi telf ekonomiku minħabba każijiet ta' 
mard ta' l-annimali jew tal-pjanti. Bil-għan 
li jiġu rispettati l-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità r-riżorsi li jistgħu jintużaw 
għal kwalunkwe miżura ta' appoġġ 
akkoppjat għandhom ikunu limitati fuq 
livell xieraq. Skond dan għandhom jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet applikabbli 
għall-kontributi finanzjarji għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ u l-kumpens 
relatat mal-mard ta' l-annimali jew tal-
pjanti.

ekonomiku minħabba każijiet ta' mard ta' l-
annimali jew tal-pjanti, sakemm ma jkunx 
possibbli li r-riskji jkunu koperti permezz 
ta’ assikurazzjoni privata u sakemm 
ikunu ttieħdu l-miżuri xierqa kollha 
sabiex tkun evitata epidemija ta’ dan il-
mard. Bil-għan li jiġu rispettati l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità r-riżorsi li 
jistgħu jintużaw għal kwalunkwe miżura ta' 
appoġġ akkoppjat għandhom ikunu limitati 
fuq livell xieraq. Skond dan għandhom jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet applikabbli 
għall-kontributi finanzjarji għall-
assigurazzjoni ta' l-uċuħ u l-kumpens 
relatat mal-mard ta' l-annimali jew tal-
pjanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flus il-poplu mgħandhomx jintużaw biex jippromwovu prodotti agrikoli insostenibbli u/jew 
ħżiena għas-saħħa.  Jekk l-assikurazzjoni privata tkopri t-telf ikkawżat minn ċertu mard ta’ l-
annimali jew tal-pjanti, jew jekk il-bidwi ma jiħux il-miżuri xierqa biex jevita epidemija ta' 
mard ta' l-annimali jew tal-pjanti, il-gvernijiet m'għandhomx iħallsu għat-telf ikkawżat.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
jistabbilixxi appoġġ speċifiku għall-uċuħ 
ta' enerġija bil-għan li jservi ta' għajnuna 
għas-settur biex dan jiżviluppa. Minħabba 
żviluppi reċenti fis-settur tal-bijoenerġija 
u, b'mod partikolari, minħabba d-
domanda qawwija għal prodotti bħal 
dawn fis-swieq internazzjonali u l-
introduzzjoni ta' miri obbligatorji fir-
rigward tas-sehem tal-bijoenerġija tal-
fjuwil totali sa l-2020 ma hemmx raġuni 
sinifikanti għall-għoti ta' appoġġ 
speċifiku għall-uċuħ ta' enerġija.

(38) Ir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 
jistabbilixxi appoġġ speċifiku għall-uċuħ 
ta' enerġija bil-għan li jservi ta' għajnuna 
għas-settur biex dan jiżviluppa. Minħabba
l-problemi soċjali u ambjentali relatati 
mal-agrofjuwils attwali, mgħandu 
jingħata ebda appoġġ għal uċuħ mkabbra 
għall-enerġija. Minflok għandu jingħata 
appoġġ speċifiku għal miżuri mmirati biex 
inaqqsu l-konsum tal-enerġija fil-katina 
tal-ikel, u għal miżuri bl-għan li jkun 
evitat il-ħolqien ta’ l-iskart agrikolu u 
miżuri sabiex l-iskart agrikolu jintuża 



PA\733015MT.doc 16/33 PE409.570v01-00

MT

mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandu jingħata ebda appoġġ speċifiku għall-uċuħ imkabbra għall-enerġija. Barra minn 
hekk, importanti li jonqos il-konsum tal-enerġija fil-katina ta’ l-ikel u li jkun evitat l-iskart 
agrikolu, jew inkella użat mill-ġdid. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni qed tipproponi miżuri 
leġiżlattivi li jorbtu fl-2009, immirati 
sabiex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra mis-settur agrikolu b’mill-inqas 
30% sal-2020, u b’mill-inqas 80% sal-
2050.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-settur agrikolu għandu jagħti kontribut għall-għanijiet klimatiċi ta' l-UE.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni qed tipproponi miżuri 
leġiżlattivi li jorbtu fl-2009, immirati 
sabiex jitjieb il-benessri ta’ l-annimali fl-
UE. Dawn il-proposti għandhom jinkludu 
t-tneħħija progressiva tat-trobbija ta’ l-
annimali b’mod intensiv u industrijalizzat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benessri ta’ l-annimali jeħtieġ jitjieb.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Il-Kummissjoni għandha tneħħi s-
sussidji kollha ta' l-esportazzjoni sal-2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sussidji ta’ l-esportazzjoni għadhom ostakolu għall-kummerċ ġust fis-settur agrikolu. Dawn 
is-sussidji sikwit jagħmlu ħsara lis-swieq lokali ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
art agrikola kollha, speċjalment art li 
m'għadhiex tintuża għall-skopijiet tal-
produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni 
agrikola and ambjentali tajba. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu, fuq livell 
nazzjonali jew reġjonali, il-kundizzjonijiet 
minimi għall-kundizzjoni agrikola u 
ambjentali tajba fuq il-bażi tal-qafas 
stabbilit fl-Anness III, wara li jkunu tqiesu 
l-karatteristiċi speċifiċi ta' ż-żoni 
konċernati, inklużi l-kundizzjonijiet tal-
ħamrija u klimatiċi, sistemi tal-biedja 
eżistenti, użu ta’ l-art, newba ta’ l-uċuh tar-
raba’, prattiċi tal-biedja, u strutturi tal-
farms.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
art agrikola kollha, speċjalment art li 
m'għadhiex tintuża għall-skopijiet tal-
produzzjoni, tinżamm f'kundizzjoni 
ambjentali tajba. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu, fuq livell 
nazzjonali jew reġjonali, fuq il-bażi ta’ 
linji gwida tal-Kummissjoni, il-
kundizzjonijiet minimi għall-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba fuq il-bażi tal-
qafas stabbilit fl-Anness III, wara li jkunu 
tqiesu l-karatteristiċi speċifiċi ta' ż-żoni 
konċernati, inklużi l-kundizzjonijiet tal-
ħamrija u klimatiċi, sistemi tal-biedja 
eżistenti, użu ta’ l-art, newba ta’ l-uċuħ tar-
raba’, prattiċi tal-biedja, u strutturi tal-
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farms.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri minbarra l-Istati 
Membri l-ġodda għandhom jiżguraw li l-art 
li kienet mergħa permanenti fid-dejta
mniżżla fl-applikazzjonijiet għall-għajnuna 
għaż-żona ta' l-2003 tinżamm mergħa 
permanenti. L-Istati Membri l-ġodda 
għandhom jiżguraw illi l-art li kienet 
mergħa permanenti fl-1 ta' Mejju 2003
tinżamm mergħa permanenti. Madankollu, 
il-Bulgarija u r-Rumanija għandhom 
jiżguraw li art li kienet mergħa permanenti 
fl-1 ta' Jannar 2007 tinżamm bħala mergħa
permanenti.

2. L-Istati Membri minbarra l-Istati 
Membri l-ġodda għandhom jiżguraw li l-art 
li kienet tintuża b’mod permanenti bħala 
art erbaċja fid-data mniżżla fl-
applikazzjonijiet għall-għajnuna għaż-żona 
ta' l-2003 tinżamm bħala art erbaċja 
permanenti. L-Istati Membri l-ġodda 
għandhom jiżguraw illi l-art li kienet 
tintuża bħala art erbaċja b’mod
permanenti fl-1 ta' Mejju 2004 tinżamm 
b’mod permanenti bħala art erbaċja. 
Madankollu, il-Bulgarija u r-Rumanija 
għandhom jiżguraw li art li kienet tintuża 
bħala art erbaċja b’mod permanenti fl-1 
ta' Jannar 2007 tinżamm b’mod permanenti 
bħala art erbaċja. 

Madankollu Stat Membru jista’, 
f’ċirkustanzi ġustifikati, jidderoga mill-
ewwel subparagrafu, sakemm jieħu azzjoni 
biex ma jħallix li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fl-‘area’ totali tiegħu ta’ 
mergħa permanenti.

Madankollu Stat Membru jista’, 
f’ċirkustanzi ġustifikati, u jekk l-Istat 
Membru jista’ jiżgura li mhux se jkun 
hemm tnaqqis fl-erja totali tiegħu ta’ art 
erbaċja permanenti, jidderoga mill-ewwel 
subparagrafu.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għal 
art ta' mergħa permanenti li ser tingħata 
għat-tisġir, jekk tali tisġir hu kompatibbli 
ma’ l-ambjent u bl-esklużjoni ta’ msaġar 
tas-siġar tal-Milied u speċi li jikbru malajr 
ikkultivati għal perjodu qasir.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għal 
art użata bħala art erbaċja permanenti li
ser tingħata għat-tisġir, jekk tali tisġir hu 
kompatibbli ma’ l-ambjent u bl-esklużjoni 
ta’ msaġar tas-siġar tal-Milied u speċi li 
jikbru malajr ikkultivati għal perjodu qasir. 
Fil-każ ta’ afforestazzjoni ta’ art erbaċja 
permanenti, l-Istat Membru fejn issir l-
afforestazzjoni għandu jieħu l-miżuri 
meħtieġa biex jevita kwalunkwe tnaqqis 
sinjifikanti tal-erja totali tiegħu ta’ art 
erbaċja permanenti. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-artijiet erbaċei permanent kollha jintużaw għall-mergħa.  L-artijiet erbaċei 
permanenti għandhom valur ekoloġiku kbir u huma stokkijiet importanti ta’ karbonju. Minn 
dan il-lat, l-artijiet erbaċei li jinħasdu huma importanti daqs il-mergħat. L-artijiet erbaċei 
permanenti għandhom jiġu mħarsa. 

Emenda 19

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 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 għandhom jiġu mnaqqsa għal 
kull sena sa l-2012 bil-perċentwali li ġejjin:

(a) 2009: 7%, (a) 2009: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perċentwali tal-modulazzjoni għandhom jimmiraw li b’mod progressiv ineħħu l-pagamenti 
diretti sal-2020, għax il-pagamenti diretti ma jiżgurawx li l-bdiewa qed joffru servizzi 
pubbliċi.  
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

2. It-tnaqqis msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jiżdied:

(a) b'3 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 199,999,

(a) b'6 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 199,999,

(b) b'6 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 299 999,

(b) b'11 punti perċentwali għall-ammonti 
bejn EUR 200 000 u 299 999,

(c) b' 9 punti perċentwali għall-ammonti 
ta' EUR 300 000 jew aktar.

(c) b' 16-il punt perċentwali għall-ammonti 
ta' EUR 300 000 jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perċentwali tal-modulazzjoni għandhom jimmiraw li b’mod progressiv ineħħu l-pagamenti 
diretti sal-2020, għax il-pagamenti diretti ma jiżgurawx li l-bdiewa qed joffru servizzi 
pubbliċi.  

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

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 jikkorrispondi għat-tnaqqis 
b'13-il punt perċentwali għandhom jiġu 
allokati lill-Istati Membri konċernati skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 128(2) 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-perċentwali ogħla ta’ modulazzjoni stipulati fl-Artikolu 7.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema biex jagħtu pariri lill-bdiewa dwar 
it-tmexxija ta' l-art u tal-farms (minn hawn 
'il quddiem imsejħa s-"sistema 
konsultatttiva għall-farms") imħaddma 
minn awtorità jew awtoritajiet nominati 
apposta jew minn entitajiet privati.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
sistema biex jagħtu pariri lill-bdiewa u lill-
bijoloġisti dwar it-tmexxija ta' l-art, tal-
farms, tan-natura u tal-pajsaġġ (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa s-"sistema 
konsultatttiva għall-farms") imħaddma 
minn awtorità jew awtoritajiet nominati 
apposta jew minn entitajiet privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib fil-produzzjoni m’għandux ikun l-uniku prinċipju mexxej. Il-valur ekoloġiku ta’ l-art 
għandu jitqies ukoll.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attività konsultatttiva għandha 
talanqas tkopri l-kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji u l-kundizzjoni 
agrikola u ambjentali tajba msemmija fil-
Kapitolu I.

2. L-attività konsultatttiva għandha 
talanqas tkopri l-kundizzjonijiet 
amministrattivi statutorji u l-kundizzjoni 
ambjentali tajba msemmija fil-Kapitolu I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun obbligatorju li l-art tinżamm f’kundizzjoni agrikola tajjeb, speċjalment jekk 
l-art m’għadhiex tintuża għal skopijiet ta’ produzzjoni. Sikwit ikun tajjeb li jitnaqqas il-valur 
agrikolu biex jitjiebu l-benefiċċji ambjentali ta’ zona. Is-sussidjarjetà hi importanti, iżda 
huwa importanti wkoll li tkun garantita konsistenza fl-applikazzjoni tal-kriterji. 
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli fil-post biex jivverifikaw jekk il-
bidwi hux konformi ma' l-obbligi 
msemmija fil-Kapitolu 1.

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
kontrolli fil-post fuq mill-inqas 5% tal-
farms kollha li jingħataw pagamenti 
diretti, biex jivverifikaw jekk il-bidwi hux 
konformi ma' l-obbligi msemmija fil-
Kapitolu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm livell minimu ta’ kontroll, biex il-bdiewa jħossu l-ħtieġa li jirrispettaw il-
kriterji tal-kundizzjonalità.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minkejja l-paragrafu 1 u f'konformità 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fir-regoli 
dettaljati msemmija fl-Artikolu 26(1), l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx tnaqqis jew esklużjoni li 
jammontaw għal EUR 100 jew anqas kull 
bidwi u kull sena calendarja, u li jinkludi 
ukull tnaqqis jew esklużjoni applikat(a) 
għall-pagamenti stipulati fl-Artikolu 51(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

imħassar

Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jiddisponi 
mill-għażla stipulata fl-ewwel 
subparagrafu, fis-sena ta' wara l-awtorità 
kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet 
meħtieġa biex tiżgura li l-bidwi jirrimedja 
s-sejbiet tan-nuqqas ta' konformità 
kkonċernati. Il-konklużjoni u l-azzjoni ta’ 
rimedju li għandhom jittieħdu għandhom 



PA\733015MT.doc 23/33 PE409.570v01-00

MT

jiġu notifikati lill-bidwi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ konformità għandu jkollha l-konsegwenzi għall-bidwi. Il-bdiewa għandhom 
jingħataw spinta biex jirrispettaw il-kriterji tal-kundizzjonalità. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

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 l-20% u, 50%
f'każ ta' nuqqas ta' konformità repetittiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' konformità mal-kriterji tal-kundizzjonalità għandu jkun kollox barra attraenti.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonat, bħala prinċipju l-perċentwal ta' 
tnaqqis ma għandux ikun inqas minn 20%
u jista' jwassal saħansitra għall-esklużjoni 
totali minn waħda jew iktar mill-iskemi ta' 
għajnuna varji u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew iktar.

3. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità 
intenzjonat, bħala prinċipju l-perċentwal ta' 
tnaqqis ma għandux ikun inqas minn 50%
u jista' jwassal saħansitra għall-esklużjoni 
totali minn waħda jew iktar mill-iskemi ta' 
għajnuna varji u jkun japplika għal sena 
kalendarja waħda jew iktar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' konformità mal-kriterji tal-kundizzjonalità għandu jkun kollox barra attraenti.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ sentejn
għandu jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, 
ħlief fil-każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1).

Kwalunkwe dritt għall-pagament li ma 
kienx attivat għal perjodu ta’ sena għandu 
jiġi allokat lir-riżerva nazzjonali, ħlief fil-
każ ta’ force majeure u ċirkustanzi 
eċċezzjonali skond it-tifsira ta’ l-
Artikolu 36(1). Dawn il-flus għandhom 
jintużaw biex jitjiebu l-prattiki agrikoli 
tajba mil-lat ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flus li ma jintużawx mill-baġit tal-pagamenti uniċi għandhom jintużaw biex is-settur agrikoli 
jagħmel inqas ħsara għall-ambjent. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal ettari bil-ħaxix għall-mergħa
permanenti fid-data provduta għall-
applikazzjonijiet għall-għajnuna fiż-żona 
għall-2008 u kwalunkwe ettaru ieħor 
eliġibbli.

(b) għal ettari użati bħala art erbaċja 
permanenti fid-data provduta għall-
applikazzjonijiet għall-għajnuna fiż-żona 
għall-2008 u kwalunkwe ettaru ieħor 
eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-artijiet erbaċei permanent kollha jintużaw għall-mergħa.  L-artijiet erbaċei 
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permanenti huma stokks important tal-karbonju u l-aktar abitati importanti fl-Ewropa mil-lat 
ta’ bijodiversità. Minn dan il-lat, l-artijiet erbaċei li jinħasdu huma importanti daqs il-
mergħat.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-pagament addizzjonali għandu 
jingħata lil bdiewa li jrabbu ngħaġ u 
mogħoż, skond kundizzjonijiet ipprovduti 
fil-Kapitolu I, Taqsima 7 tat-Titolu IV ta’ 
dan ir-Regolament u skond il-limitu 
massimu ffissat bl-Artikolu 53(2).

Dan il-pagament addizzjonali għandu 
jingħata lil bdiewa li jrabbu ngħaġ u 
mogħoż b’mod sostenibbli u tajjeb għall-
annimali, skond kundizzjonijiet ipprovduti 
fil-Kapitolu I, Taqsima 7 tat-Titolu IV ta’ 
dan ir-Regolament u skond il-limitu 
massimu ffissat bl-Artikolu 53(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mgħandhom jingħataw ebda sussidji lil bdiewa li jrabbu l-bhejjem b’mod insostenibbli jew 
b’nuqqas ta’ rispett għall-benessri ta’ l-annimali.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Article 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri li skond l-
Artikolu 68(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew parti mill-
komponent jew il-komponent kollu tal-
limiti massimi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 41 ta’ dan ir-Regolament li 
jikkorrispondi għall-primjum tal-baqar li 
jreddgħu msemmija fl-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa.

1. L-Istati Membri li skond l-
Artikolu 68(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) 
L-Istati Membri li skond l-
Artikolu 68(2)(a)(i) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew parti mill-
komponent jew il-komponent kollu tal-
limiti massimi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 41 ta’ dan ir-Regolament li 
jikkorrispondi għall-primjum tal-baqar li 
jreddgħu msemmija fl-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 
għandhom jagħmlu, fuq bażi annwali, 
pagament addizzjonali lil bdiewa. 
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Madankollu, mgħandhomx jingħataw 
pagamenti lil min irabbi l-barrin tal-ġlied.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandniex nappoġġjaw il-ġlied tal-barrin. Għandna nagħmlu pressjoni fuq dawk li jrabbu
l-barrin sabiex jiefqu jbigħu il-barrin għal dan l-iskop.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-2010 u l-2011, l-Istati Membri li 
skond l-Artikolu 68(1), 68(2)(a)(ii) jew 
68(2)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew il-limiti massimi 
nazzjonali kollha jew parti minnhom 
imsemmija fl-Artikolu 41 ta’ dan ir-
Regolament li jikkorrispondu għall-
primjum għall-qatla ta’ l-għoġġiela, il-
primjum għall-qatla ta’ l-annimali oħra 
barra mill-għoġġiela jew il-primjum maskil 
speċjali, jistgħu jagħmlu pagament 
addizzjonali lil bdiewa. Il-pagamenti 
addizzjonali għandhom jingħataw mal 
qatla ta’ għoġġiela, qatla ta’ annimali 
bovini barra għoġġiela u għat-trobbija ta’ 
annimali bovini rġiel, skond il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitol 1, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV. Il-pagament 
addizzjonali għandu jingħata b'50% tal-
livell applikat skond l-Artikolu 68 tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 u skond 
il-limitu massimu ffissat bl-Artikolu 53(2) 
ta’ dan ir-Regolament.

2. Fl-2010 u l-2011, l-Istati Membri li 
skond l-Artikolu 68(1), 68(2)(a)(ii) jew 
68(2)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1782/2003 żammew il-limiti massimi 
nazzjonali kollha jew parti minnhom 
imsemmija fl-Artikolu 41 ta’ dan ir-
Regolament li jikkorrispondu għall-
primjum għall-qatla ta’ l-għoġġiela, il-
primjum għall-qatla ta’ l-annimali oħra 
barra mill-għoġġiela jew il-primjum maskil 
speċjali, jistgħu jagħmlu pagament 
addizzjonali lil bdiewa. Il-pagamenti 
addizzjonali għandhom jingħataw mal 
qatla ta’ għoġġiela, qatla ta’ annimali 
bovini barra għoġġiela u għat-trobbija ta’ 
annimali bovini rġiel, skond il-
kundizzjonijiet ipprovduti fil-Kapitolu 1, 
Taqsima 8 tat-Titolu IV Il-pagament 
addizzjonali għandu jingħata b'50% tal-
livell applikat skond l-Artikolu 68 tar-
Regolament (KE)Nru 1782/2003 u skond 
il-limitu massimu ffissat bl-Artikolu 53(2) 
ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, 
m’għandhom isiru l-ebda pagamenti lil 
dawk li jkabbru l-barrin tal-ġlied.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’għandniex nappoġġjaw il-ġlied tal-barrin. Għandna nagħmlu pressjoni fuq dawk li jrabbu 
l-barrin sabiex jiefqu jbigħu il-barrin għal dan l-iskop.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal ettari ta’ art bil-ħaxix għall-
mergħa permanenti kif identifikat fit-30 ta’ 
Ġunju 2008 u għal kull ettaru eliġibbli
ieħor.

(b) għal ettari ta’ art erbaċja permanenti kif 
identifikat fit-30 ta’ Ġunju 2008 u għal kull 
ettaru eliġibbli ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux l-artijiet erbaċei permanent kollha jintużaw għall-mergħa.  L-artijiet erbaċei 
permanenti huma stokks important tal-karbonju u l-aktar abitati importanti fl-Ewropa mil-lat 
ta’ bijodiversità. Minn dan il-lat, l-artijiet erbaċei li jinħasdu huma importanti daqs il-
mergħat.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
li mill-2010 jużaw sa 10% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jappoġġaw lil bdiewa:

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2009, 
li mill-2010 jużaw sa 30% tal-limiti 
massimi nazzjonali tagħhom imsemmija fl-
Artikolu 41 biex jappoġġaw lil bdiewa:

(a) għal: (a) għal:
(i) tipi speċifiċi ta’ biedja li huma 
importanti għall-ħarsien u t-titjib ta’ l-
ambjent,

(i) tipi speċifiċi ta’ biedja li huma 
importanti għall-ħarsien u t-titjib ta’ l-
ambjent,

(ii) titjib fil-kwalità ta’ prodotti agrikoli, 
jew

(ii) titjib fil-kwalità ambjentali u mil-lat 
ta’ saħħa ta’ prodotti agrikoli, jew
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(iii) titjib fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli;

iii) titjib fil-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
prodotti agrikoli sostenibbli u tajbin għas-
saħħa, jiġifieri ma tkunx inkluża l-
promozzjoni tal-konsum tal-laħam;

(b) biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li 
jaffettwaw bdiewa fis-setturi tal-ħalib, 
ċanga, laħam tan-ngħaġ u l-mogħoż u ross 
f’żoni vulnerabbli ekonomikament jew 
sensittivi ambjentalment,

(b) biex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi li 
jaffettwaw bdiewa fis-setturi tal-ħalib, 
ċanga, laħam tan-ngħaġ u l-mogħoż u ross 
sostenibbli f’żoni vulnerabbli 
ekonomikament jew sensittivi 
ambjentalment,

(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 b’valur ambjentali u/jew 
sabiex jindirizzaw żvantaġġi speċifiċi 
għall-bdiewa b’artijiet b’valur ambjentali 
f’dawk iż-żoni,

(d) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
primjums ta’ assigurazzjoni ta’ uċuħ tar-
raba’ skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 69,

(d) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet għal 
primjums ta’ assigurazzjoni ta’ uċuħ tar-
raba’ skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 69,

(e) fondi mutwi għal mard ta’ l-annimali u 
l-pjanti skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 70.

(e) fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet f’fondi 
mutwi għal mard ta’ l-annimali u l-pjanti 
skond il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 70.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda appoġġ m’għandu jingħata għal prattiki agrikoli mhux sostenibbli. Għandha tkun 
imħarsa art b’valur ambjentali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Article 69 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ 
kontra telf ikkawżat b’avvenimenti 
klimatiċi ħżiena.

1. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
primjums għall-assigurazzjoni ta’ l-uċuħ 
kontra telf ikkawżat b’avvenimenti 
klimatiċi ħżiena, sakemm ma jkunx 
possibbli li dawn ir-riskji jiġu koperti 
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permezz ta’ assikurazzjoni privata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-assikurazzjonijiet privati jkopri t-telf ikkawżat minn ċerti avvenimenti klimatiċi 
negattivi, il-gvernijiet m’għandhomx iħallsu għall-ħsara kkawżata. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew pjanti 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet għal fondi 
mutwi.

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
kumpens finanzjarju li jitħallas lil bdiewa 
għal telf ekonomiku kkawżat minn 
epidemija ta’ mard ta’ l-annimali jew pjanti 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet għal fondi 
mutwi, sakemm ma jkunx possibbli li r-
riskji jkunu koperti permezz ta’ 
assikurazzjoni privata u sakemm ikunu 
ttieħdu l-miżuri xierqa kollha sabiex tkun 
evitata epidenija ta’ dan il-mard.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-assikurazzjonijiet privati jkopru t-telf ikkawżat minn ċertu mard ta’ l-annimali jew tal-
pjanti, jew jekk il-bidwi ma jiħux il-miżuri xierqa biex jevita epidemija ta' mard ta' l-annimali 
jew tal-pjanti, il-gvernijiet m'għandhomx iħallsu għat-telf ikkawżat.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 3(1) u 3(2)(b), 4(1), (2), (4), 5(a), 
(b) u (d)

Artikoli 3(1) u (2)(b) u (d), 4(1), (2) u (4) u
5
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titħares in-natura, u b’mod partikulari l-bijodiversità, id-disġożizzjonijiet kollha 
relevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (id-direttiva dwar l-għasafar selvaġġi) u d-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (id-direttiva dwar il-flora u l-fawna) għandhom jiġu inklużi 
fir-rekwiżiti statutorji ta’ l-immaniġġjar, kif hu l-każa fil-leġiżlazzjoni attwali tal-Politika 
Agrikola Komuni. Id-dispożizzjonijiet kollha li se jkunu inklużi fir-rekwiżiti statutorji ta’ l-
immaniġġjar, jekk din l-emenda tkun adottata, diġà huma part mil-leġiżlazzjoni attwali tal-
Politika Agrikola Komuni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 5 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikoli 6 u 13(1)(a) Artikoli 6, 13 u 15

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titħares in-natura, u b’mod partikulari l-bijodiversità, id-disġożizzjonijiet kollha
relevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (id-direttiva dwar l-għasafar selvaġġi) u d-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (id-direttiva dwar il-flora u l-fawna) għandhom jiġu inklużi 
fir-rekwiżiti statutorji ta’ l-immaniġġjar, kif hu l-każa fil-leġiżlazzjoni attwali tal-Politika 
Agrikola Komuni. Id-dispożizzjonijiet kollha li se jkunu inklużi fir-rekwiżiti statutorji ta’ l-
immaniġġjar, jekk din l-emenda tkun adottata, diġà huma part mil-leġiżlazzjoni attwali tal-
Politika Agrikola Komuni.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni

Kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba msemmija fl-Artikolu 6

Ħruġ Standards

Erożjoni tal-ħamrija: – Kopertura minima tal-ħamrija
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Ħruġ Standards

– Ġestjoni minima ta' l-art li tirrifletti l-
kundizzjonijiet speċifiċi tas-sit

Protezzjoni tal-ħamrija permezz ta' miżuri 
adegwati

– Żamma tar-raba' mtarraġ

– Standards għan-newba ta' l-uċuħ, fejn 
japplika

Materja organika fil-ħamrija:

Żamma tal-livelli ta' materja organika fil-
ħamrija permezz ta' prattiki adegwati – Ġestjoni tal-qasbija fir-raba' tal-ħrit

Struttura tal-ħamrija:

Żamma ta' l-istruttura tal-ħamrija permezz 
ta' miżuri adegwati

– Użu xieraq tal-makkinarju

– Rati minimi ta' l-istokk ta' l-annimali u/jew 
sistemi adegwati

– Protezzjoni ta' mergħat permanenti

– Żamma ta' elementi tal-pajsaġġ, inkluż, fejn 
dan ikun f'loku, hedges, għadajjar, trinek għall-
ilma, siġar f'ringiela, fi gruppi jew iżolati, u l-
marġni ta' l-għelieqi,
– fejn dan ikun f'loku, il-projbizzjoni tat-tqaċċit 
tas-siġar taż-żebbuġ

– Evitar ta' l-invażjoni ta' l-artijiet agrikoli 
minn veġetazzjoni mhux mixtieqa

Livell minimu ta' manutenzjoni:
Żgurar ta' livell minimu ta' manutenzjoni u 
l-evitar tat-tiħżin tal-ħabitats

– Żamma f'kundizzjoni veġetattiva tajba ta' l-
imsaġar taż-żebbuġ u d-dwieli

Il-protezzjoni u l-immaniġġjar ta' l-ilma:
Protezzjoni ta' l-ilma kontra t-tinġis u r-
rilaxxi mill-iskular, u l-immaniġġjar ta' l-
użu ta' l-ilma

– Stabbiliment ta' strixxi marġinali matul il-
mogħdijiet ta' l-ilma
– rispett tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għall-użu ta' l-ilma fit-tisqija

Emenda

Kundizzjoni ambjentali tajba msemmija fl-Artikolu 6

Ħruġ Standards

Titjib tal-bijodiversità – Stabbiliment ta' strixxi marġinali 
b’veġetazzjoni naturali u li twarrad (mill-
inqas 2 metri) jew uċuħ immaniġġjati b’mod 
estensiv (bla pestiċidji u fertilizzanti (mill-
inqas 5 metri) tul it-truf ta’ l-għelieqi

Erożjoni tal-ħamrija: – Kopertura minima tal-ħamrija
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Ħruġ Standards

Titjib tal-bijodiversità – Stabbiliment ta' strixxi marġinali 
b’veġetazzjoni naturali u li twarrad (mill-
inqas 2 metri) jew uċuħ immaniġġjati b’mod 
estensiv (bla pestiċidji u fertilizzanti (mill-
inqas 5 metri) tul it-truf ta’ l-għelieqi

– Ġestjoni minima ta' l-art li tirrifletti l-
kundizzjonijiet speċifiċi tas-sit

Protezzjoni tal-ħamrija permezz ta' miżuri 
adegwati

– Żamma tar-raba' mtarraġ

– Standards għan-newba ta' l-uċuħ, fejn 
japplika

Materja organika fil-ħamrija:
Żamma tal-livelli ta' materja organika fil-
ħamrija permezz ta' prattiki adegwati – Ġestjoni tal-qasbija fir-raba' tal-ħrit

Struttura tal-ħamrija:

Żamma ta' l-istruttura tal-ħamrija permezz 
ta' miżuri adegwati

– Użu xieraq tal-makkinarju

– Rati minimi ta' l-istokk ta' l-annimali u/jew 
sistemi adegwati

– Protezzjoni ta' art erbaċja permanenti

– Żamma ta' elementi tal-pajsaġġ, inkluż, fejn 
dan ikun f'loku, hedges, għadajjar, trinek għall-
ilma, siġar f'ringiela, fi gruppi jew iżolati, u l-
marġni ta' l-għelieqi,
– fejn dan ikun f'loku, il-projbizzjoni tat-tqaċċit 
tas-siġar taż-żebbuġ

– Evitar ta' l-invażjoni ta' l-artijiet agrikoli 
minn veġetazzjoni mhux mixtieqa

– Żamma f'kundizzjoni veġetattiva tajba ta' l-
imsaġar taż-żebbuġ u d-dwieli

Livell minimu ta' manutenzjoni:
Żgurar ta' livell minimu ta' manutenzjoni u 
l-evitar tat-tiħżin tal-ħabitats

– fejn ikun xieraq, il-projbizzjoni tat-tqaċċit 
ta’ meded ta’ siġar taż-żebbuġ antiki li jkunu 
għonja fl-ispeċijiet

Il-protezzjoni u l-immaniġġjar ta' l-ilma:
Protezzjoni ta' l-ilma kontra t-tinġis u r-
rilaxxi mill-iskular, u l-immaniġġjar ta' l-
użu ta' l-ilma

– Stabbiliment ta' strixxi marġinali matul il-
mogħdijiet ta' l-ilma
– rispett tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għall-użu ta' l-ilma fit-tisqija

Il-ħarsien tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-
art

– Livelli massimi ta’ pestiċidji, metalli tqal u 
fertilizzanti fil-ħamrija u fl-ilma ta’ taħt l-art.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun obbligatorju li l-art tinżamm f’kundizzjoni agrikola tajjeb, speċjalment jekk 
l-art m’għadhiex tintuża għal skopijiet ta’ produzzjoni. Sikwit ikun tajjeb li jitnaqqas il-valur 
agrikolu biex jitjiebu l-benefiċċji ambjentali ta’ zona. Sabiex jingħata kumpens għall-
iżvantaġġi ekoloġiċi kkawżati permezz tat-tneħħija tas-serħan ta’ l-art, jeħtieġ jittieħdu miżuri 
alternattivi sabiex jiżguraw il-ħarsien tal-bijodiversità.
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