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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Il-Petizzjoni 1007/2005 ta’ José Vicente Ferrer Remón (Spanjol) rigward l-allegat ħlas 
ħażin tas-sussidji ta’ l-irziezet

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-Gvern Katalan aġixxa konxjament b’mod mhux xieraq 
fil-ħlas tas-sussidji agrikoli lil razzett f’Amposta (Tarragona) u  għalhekk qiegħed ifittex ħlas 
mill-ġdid għal dan.

2. Ammissibilta`

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Marzu 2006. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt ir-Regola 
192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006.

L-isfond

L-Artikolu 73 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) nru. 796/04 huwa d-dispożizzjoni legali
applikabbli għall-irkupru tal-ħlasijiet mhux dovuti skond l-iskemi ta’ appoġġ dirett tal-
Politika agrikola komuni (CAP) stabbilita mir-Regolalament (KE) nru 1782/2003.

L-Artikolu 71 (2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) nru. 817/04 huwa d-dispożizzjoni
legali applikabbli għall-irkupru ta’ ħlasijiet mhux dovuti taħt il-miżuri ta’ l-iżvilupp rurali 
koffinanzjat mit-taqsima ta’ l-assigurazzjoni EAGGF.

L-ilment
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Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li l-Gvern Katalan aġixxa konxjament b’mod mhux xieraq 
fil-ħlas ta’ sussidji lil razzett f’Amposta (Tarragona) u għalhekk qiegħed ifittex il-ħlas mill-
ġdid għal dan.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti tal-petizzjoni

Skond l-arranġamenti li jirregolaw it-twettiq ta’ l-iskemi ta’ appoġġ tal-Komunità fil-qafas
tal-Politika Agrikola Komuni (CAP), iridu jkunu l-Istati Membri li jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jissodisfaw lilhom infushom li s-sussidji jingħataw b’mod korrett u li jevitaw u 
jittrattaw l-irregolaritajiet. F’dan l-istadju, il-Kummissjoni m’għandhiex elementi biex 
tikkonkludi li l-awtoritajiet Spanjoli ma kkonformawx ma’ dawk l-obbligi.

4. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Rigward is-sostanza, skond il-prinċipju ta’ l-immaniġġjar  konġunt, l-Istati Membri huma 
primarjament responsabbli għall-assigurazzjoni li l-ħlasijiet isiru skond il-leġiżlazzjoni fis-
seħħ taħt il-Politika Agrikola Komuni. Għalhekk is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux 
jindaħlu fit-twettiq ta’ dik il-kompetenza nazzjonali rigward sitwazzjonijiet individwali kif hu 
l-każ preżenti.

Madankollu, sabiex jagħtu riżultat pożittiv għat-talba tiegħek is-servizzi tal-Kummissjoni 
biħsiebhom jitolbu/ jiġbru l-informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli rigward il-
kwistjonijiet imqanqla fil-petizzjoni. Jekk ikunu mikxufa frodi u rregolaritajiet li jheddu l-
interessi finanzjarji tal-Komunità, allura l-biċċa tkun mgħoddija lill-OLAF għal aktar stħarriġ.


