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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0816/07, ippreżentata minn Constantinos Koutsogiannis, ta’ 
nazzjonalità Griega, dwar proċeduri għall-ħlas ta’ sussidji agrikoli Komunitarji.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-produtturi qegħdin jirċievu b’mod illegali ħlas bil-quddiem ta’ 
10% ta’ sussidji agrikoli Komunitarji għas-sena li jmiss.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-31 ta’ Jannar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ħadu nota tal-informazzjoni mogħtija u sejrin jitolbu l-kjarifiki 
meħtieġa mingħand l-awtoritajiet Griegi sabiex ikunu jistgħu jieħdu pożizzjoni fuq il-
kwistjonijiet indirizzati fil-petizzjoni.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li l-ħlas li ngħata skont il-Politika Agrikola Komuni mhux komplet, u dan 
jimplika li porzjon mill-ħlas dovut qed jinżamm minnu u ilu jinżamm għal żmien twil.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ir-riformi suċċessivi tal-Politika Agrikola Komuni matul is-snin biddluha minn sistema ta’ 
prezzijiet irregolati, għal waħda fejn il-bdiewa jirċievu għajnuniet diretti li huma anqas u anqas 
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marbuta mal-volum attwali tal-produzzjoni. Dan iħalli l-bdiewa jirreaġixxu aktar għas-sinjali tas-
suq u, permezz ta’ “konformità” applikata permezz tas-sistemi tal-ħlas dirett, u jwieġbu wkoll
għall-prijoritajiet tal-politika pubblika bħall-protezzjoni tal-ambjent u t-trobbija tajba tal-
annimali. Barra minn hekk, uħud mill-baġits għall-iżvilupp rurali huma parzjalment iffinanzjati 
minn trasferimenti mill-baġits għall-ħlas dirett, proċess magħruf bħala “modulazzjoni”. 
Minħabba li l-modulazzjoni taffettwa direttament l-ammont imħallas lill-bdiewa, il-Parlament fl-
opinjoni reċenti tiegħu dwar il-Kontroll tas-Saħħa tal-PAK ta attenzjoni kunsiderevoli lil din il-
kwistjoni. Għalhekk, il-kalkolu eżatt tal-ħlas dovut lill-bdiewa, bħall-petizzjonant, jirrikjedi li 
jiġu kkunsidrati diversi elementi. 

Għal din ir-raġuni, hemm salvagwardji applikabbli biex jilqgħu għall-iżbalji tat-tip allegat mill-
petizzjonant. L-Artikolu 6 tar-Regolament 1290/2005 dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola 
komuni1 jistabbilixxi li l-awtoritajiet rilevanti nazzjonali jiġu miċħuda milli jiddelegaw il-
ħlasijiet, għalkemm jitħallew jiddelegaw xi xogħlijiet oħra. Barra dan, huwa stipulat fl-artikolu 
11 tal-istess Regolament li l-ħlasijiet lill-bdiewa għandhom ikunu sħaħ.   

Is-servizzi tal-Kummissjoni huma f’kuntatt regolari mal-aġenzija Griega li tħallas, OPEKEPE, u 
talbu l-kjarifika neċessarja ta’ din il-kwistjoni. Jidher li m’hemm l-ebda indikazzjoni li s-sussidji 
dovuti lill-bdiewa skont ir-Regolament Nru 1783/2003, “skema ta’ pagament uniku”, huma 
miżmuma mill-aġenzija tal-ħlas. 
Għalhekk huwa kkunsidrat li l-Greċja qed timxi f’konformità mad-dispożizzjonijiet legali li 
jitolbu li l-ħlasijiet lill-bdiewa jkunu sħaħ.
Kien hemm problemi ma’ aġenziji tal-ħlas oħra fil-passat, bħal pereżempju ħlas magħmul tard, 
iżda fil-preżent il-Kummissjoni hija sodisfatta li l-OPEKEPE tal-Greċja hija f’konformità mal-
artikolu 11 tar-Regolament 1290/2005.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni, bħall-Parlament, tagħti ħafna attenzjoni lil kwistjonijiet tal-ħlas korrett tal-
assistenza diretta għall-bdiewa u tikkunsidra li hemm lok għal aktar simplifikazzjoni. 
Madankolu, l-ebda difett fix-xogħol tal-aġenzija tal-ħlas fil-Greċja ma nstab f’dan il-każ.

                                               
1 Ġurnal Uffiċjali L 209 tal-11 ta’ Awwissu 2005, paġna 1
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