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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali għal proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 –
2011/0282(COD))

Għażiż Sur President,

Fl-ittra tas-7 ta' Ġunju 2012, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali sabiex bi qbil mal-
Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kemm hu xieraq li l-
"Artikoli 42 u 43 TFUE", kif propost mill-Kummissjoni, jiġu sostitwiti bl-"Artikoli 42 u bl-
Artikolu 43(2) TFUE", bħala l-bażi legali għal proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (COM(2011)0627).

Sfond

I. Il-proposta

Il-proposta tifforma parti mill-qafas leġiżlattiv tal-Politika Agrikola Komuni għall-perjodu 
2014-2020. Għandha l-għan li tissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 
tal-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali1 u tibni fuq il-proposta mressqa mill-Kummissjoni fis-6 ta' Ottubri 2011 

                                               
1 ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.
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li tistipula regoli komuni għall-fondi kollha li joperaw skont Qafas Strateġiku Komuni1. Il-
FAEŻR il-ġdid hu mfassal biex ikun integrat fil-Qafas Strateġiku Komuni l-ġdid u japplika 
wkoll għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 
Koeżjoni u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, bil-għan li jinkisbu l-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020 (l-Iżvilupp Sostenibbli, it-Tkabbir Intelliġent(SMART), it-Tkabbir Inklużiv).

Il-proposta tibni fuq l-idea bażika li tinsilet mill-kunċett attwali ta' żvilupp rurali għal skemi 
multiannwali mfassla u ko-finanzjati mill-Istati Membri (jew reġjuni). Minflok it-tliet assi 
preċedenti relatati ma' kwistjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u b'rekwiżiti minimi ta' 
nfiq għal kull assi, il-perjodu ta' ipprogrammar il-ġdid se jkollu sitt prijoritajiet: il-
promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni; it-tisħiħ tal-kompetittività il-
promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-katina alimentari u l-ġestjoni tar-riskju; l-irkupru, il-
preservazzjoni u t-tisħiħ tal-ekosistemi; il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u t-
transizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju; il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali, it-tnaqqis tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali. L-Istati Membri 
għad huma meħtieġa jżommu 25% tal-pakkett ta' żvilupp rurali tagħhom għal kwistjonijiet 
relatati mal-ġestjoni tar-raba' u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Sabiex jintlaħqu l-miri 
kwantifikati stipulati għal dawn il-prijoritajiet (u b'kunsiderazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi 
tagħhom), l-Istati Membri/reġjuni għandhom ifasslu taħlit ta' miżuri misluta minn menù 
allinjat. Il-proposta għal Regolament tinkludi regoli dwar it-tħejjija, l-approvazzjoni u r-
reviżjoni ta’ programmi li fil-parti l-kbira tagħhom isegwu r-regoli kurrenti, u tiftaħ il-
possibbiltà għal sottoprogrammi (pereżempju għall-bdiewa żgħażagħ, bdiewa fuq skala 
żgħira, żoni muntanjużi, ktajjen tal-provvista qosra) li jibbenefikaw minn ammonti ogħla ta’ 
għajnuna. Il-proposta tkompli ssaħħaħ l-miżura ta' kooperazzjoni attwali, u tinkludi ġabra ta' 
għodod għall-ġestjoni tar-riskju li jinkludu l-appoġġ għal fondi mutwi u għodda ta' 
stabbilizzazzjoni tal-introjtu ġdida.

II. Il-bażijiet legali kkonċernati

1. Il-bażi legali tal-proposta

Il-proposta hija msejsa fuq l-Artikoli 42 u 43 TFUE, li jgħidu hekk:

"Artikolu 42 tat-TFUE

(1) Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu li jirriferi għar-regoli tal-kompetizzjoni għandhom 
japplikaw għall-produzzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli biss safejn jista’ jiġi deċiż mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi ħdan il-qafas tal-Artikolu 43(2) u skont il-proċedura li 
hemm fih, u meħud kont xieraq tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 39.

(2) Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ jawtorizza l-għoti ta' għajnuna:
(a) biex jipproteġi impriżi żvantaġġati minħabba kundizzjonijiet strutturali jew naturali,

                                               
1  Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd koperti mill-Qafas 
Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1083/2006, COM 
(2011)615.
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(b) fil-qafas ta' programmi ta' żvilupp ekonomiku.

L-Artikolu 43 TFUE

1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti sabiex telabora u timplimenta l-politika 
agrikola komuni, inkluża s-sostituzzjoni ta' l-organizzazzjonijiet nazzjonali b’waħda mill-
forom ta' l-organizzazzjoni komuni previsti fl-Artikolu 40(1), u l-implimentazzjoni tal-miżuri 
speċifikati f'dan it-Titolu tat-Trattati.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja u 
wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom jistabbilixxu l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli prevista fl-Artikolu 40(1) kif ukoll id-
dispożizzjonijiet l-oħra meħtieġa għall-kisba tal-objettivi tal-politika agrikola komuni u l-
politika komuni tas-sajd.

3. Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri dwar l-iffissar tal-
prezzijiet, l-imposti, l-għajnuna u l-limitazzjonijiet kwantitattivi, kif ukoll dwar l-iffissar u l-
allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd. 

4. L-organizzazzjonijiet nazzjonali tas-suq jistgħu jiġu ssostitwiti bl-organizzazzjoni komuni 
prevista fl-Artikolu 40(1) taħt il-kondizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1: 

(a) jekk l-organizzazzjoni komuni toffri lill-Istati Membri li jopponu din il-misura u li 
jippossjedu huma stess organizzazzjoni nazzjonali għall-prodotti inkwistjoni, garanziji 
ekwivalenti dwar l-impjieg u l-livell ta' għijxien tal-produtturi interessati, waqt li jittieħed 
kont xieraq tar-ritmu tal-adattamenti li jkunu possibbli u ta' gradi ta' speċjalizzazzjoni 
meħtieġa; u 

(b) jekk dik l-organizzazzjoni tkun tista’ tassigura għall-kummerċ fi ħdan l-Unjoni 
kondizzjonijiet simili għal dawk li jipprevalu fi swieq nazzjonali. 

5. Jekk organizzazzjoni komuni tiġi stabbilita għal ċerta materja prima, waqt li tkun għadha 
ma teżistix għal prodotti korrispondenti proċessati, il-materja prima in kwistjoni użata għall-
prodotti proċessati intiżi għall-esportazzjoni f'pajjiżi mhux membri tista' tiġi importata minn 
barra l-Unjoni."

2. Il-bidla proposta għall-bażi legali

Fl-ittra tas-7 ta' Ġunju 2012, inti tlabt l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar 
kemm hu xieraq li l-"Artikoli 42 u 43 TFUE", kif propost mill-Kummissjoni, jiġu sostitwiti 
bl-"Artikolu 42 u bl-Artikolu 43(2) TFUE" bħala bażi legali, peress li r-rapporteur tal-Kumitat 
AGRI, Luis Manuel Capoulas Santos, ressaq emenda fl-aħħar tal-abbozz ta' rapport tiegħu 
għal dan il-għan. Inti tispeċifika aktar li tqis din il-bidla "aktar bħala korrezzjoni, milli bħala 
modifika tal-bażi legali". 

III. Analiżi 

Il-każistika tal-Qorti tixhed ċerti prinċipji fir-rigward tal-għażla tal-bażi legali. L-ewwel nett, 
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b'kunsiderazzjoni tal-konsegwenzi tal-bażi legali f’termini ta’ kompetenza sustantiva u ta' 
proċedura, l-għażla tal-bażi legali korretta għandha importanza kostituzzjonali1. It-tieni nett, 
skont l-Artikolu 13(2) TUE, kull istituzzjoni għandha taġixxi skont il-parametri tal-poteri 
konferiti lilha mit-Trattat2. It-tielet nett, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, “l-għażla 
tal-bażi legali ta’ miżura Komunitarja għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu 
jkunu suġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja, inkluż, b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-
att”3.

L-Artikolu 42 TFUE jirreferi għar-regoli tal-kompetizzjoni applikabbli u għall-
awtorizzazzjoni tal-għoti ta' għajnuna mill-Istat.

L-Artikolu 43(2) TFUE jipprovdi l-bażi legali ġenerali għall-politika agrikola komuni, li 
skontha l-Parlament u l-Kunsill għandhom jistabbilixxu l-organizzazzjoni komuni għal swieq 
agrikoli, kif stipulat fl-Artikolu 40 TFUE, permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Jidher 
li l-paragrafi l-oħra tal-Artikolu 43 mhumiex rilevanti f'dan il-kuntest (paragrafu 1: 
sottomissjoni tal-proposti tal-Kummissjoni; paragrafu 3: adozzjoni tal-miżuri mill-Kunsill; 
paragrafu 4: kondizzjonijiet għas-sostituzzjoni ta' organizzazzjonijiet nazzjonali tas-suq; 
paragrafu 5: organizzazzjoni komuni għal ċerta materja prima); għalhekk ma hemmx għalfejn 
li dawn jiġu miżjuda mal-bażi legali.

Għaldaqstant l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) TFUE, jirrappreżentaw il-bażi legali għal dan 
ir-regolament partikolari.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Lulju 2012. 
F'din il-laqgħa, kien deċiż b'unanimità4 li jiġi rakkomandat li l-bażi legali adegwata għal 
proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp 
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għandhom ikunu l-Artikolu 42 u l-
Artikolu 43(2) TFUE.

                                               
1 Opinjoni 2/00 Il-Protokoll ta’ Kartaġena [2001] E.C.R. I-9713, punt 5; Kawża C-370/07 Kummissjoni v 
Kunsill [2009] E.C.R. I-8917, punt 46-49; Opinjoni 1/08, Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi [2009], 
ECR I-11129, punt 110.
2 Kawża C-403/05 Il-Parlament vs Il-Kummissjoni [2007] E.C.R I-9045, punt 49, u l-każistika ċċitata fih.
3 Ara l-Kawża C-411/06 l-iktar riċenti, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u Il-Kunsill [2009] E.C.R. I-7585.
4 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (Chair), Evelyn Regner (Vice-Chair), 
Françoise Castex (Vice-Chair), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Chair), Axel Voss (rapporteur), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne


