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Suġġett: Opinjoni motivata mis-Senat tar-Repubblika tal-Polonja dwar il-proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni 
komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti 
agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS unika)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità, kwalunkwe parlament jista’, fi żmien tmien ġimgħat mid-data li fiha 
jintbagħat l-abbozz tal-att leġiżlattiv, jibgħat lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni opinjoni motivata li fiha jiġi ddikjarat għaliex huwa jikkunsidra lil-
abbozz inkwistjoni mhuwiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 
responsabbli għall-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Jekk jogħġbok sib mehmuż, għal skopijiet ta’ informazzjoni, opinjoni motivata mis-Senat tar-
Repubblika tal-Polonja dwar il-proposta msemmija hawn fuq.
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ANNESS

OPINJONI

TAS-SENAT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA

tat-3 ta’ Marzu 2011

dwar in-nuqqas ta’ kompatibilità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà tal-proposta għal 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni 

komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli 

(ir-Regolament dwar l-OKS unika)

(COM (2010) 799)

Wara li eżamina l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal 

ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS unika) (COM (2010) 799), is-Senat iqis li 

din il-proposta mhijiex kompatibbli mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5(3) 

tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Il-proposta għal Regolament ma tikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà

minħabba d-dispożizzjonijiet tar-Regolament propost elenkati hawn taħt. Dawn id-

dispożizzjonijiet jikkonferixxu lill-Kummissjoni Ewropea (KE) setgħat eċċessivi biex tadotta

atti delegati, dispożizzjonijiet li għandhom jitqiesu mhux iġġustifikati fid-dawl tal-Artikolu 

290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea:

1. Artikolu 4 – id-definizzjonijiet użati fir-Regolament biex jiġu definiti l-prodotti 

agrikoli koperti mill-ambitu tar-Regolament huma parti essenzjali tar-Regolament. Il-

mod li bih jiġu definiti termini partikolari huwa ta’ importanza fundamentali għall-

funzjonament ta’ strument ta’ għajnuna partikolari;

2. Artikolu 18  id-definizzjoni mill-Kummissjoni tal-“metodu għall-kalkolu tal-

allokazzjoni totali tar-riżorsi, inklużi d-distribuzzjoni tal-prodotti tal-intervent u l-

mezzi finanzjarji għax-xiri tal-prodotti tal-ikel fis-suq” u d-definizzjoni tal-“kontabilità 

tal-prodotti rrilaxxati mill-ħażniet tal-intervent kif ukoll il-metodu li għandu jintuża

għal kwalunkwe allokazzjoni mill-ġdid tar-riżorsi fost l-Istati Membri minħabba 
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reviżjoni tal-pjan ta’ tliet snin”. Dawn l-elementi kollha jikkostitwixxu l-bażi għall-

funzjonament tal-għajnuna;

3. Artikolu 31(1) – ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet li l-prodotti li għandhom jinxtraw 

b’intervent pubbliku għandhom jissodisfaw. Huma dawn il-fatturi li jistabbilixxu l-

effikaċja tal-intervent. Għaldaqstant, huma element essenzjali tal-funzjonament ta’ dan 

l-istrument ta’ għajnuna u, konsegwentement, huma wkoll element essenzjali tal-OKS 

unika;

4. Artikolu 31(2) – il-bidliet fil-prezz fir-rigward tax-xiri u l-bejgħ taċ-ċereali u tar-ross 

fil-fosdqa huma element essenzjali ta’ intervent, anki jekk stabbiliti minn 

kunsiderazzjonijiet tal-kwalità biss.

5. Artikolu 31(5) – it-tnaqqis tal-ammont tal-għajnuna li għandha titħallas u l-

kundizzjonijiet marbutin mal-għoti ta’ ħlas bil-quddiem u r-rekwiżiti li għandhom jiġu 

ssodisfati huma elementi essenzjali tal-intervent fis-suq;

6. Artikolu 31(7) – id-dispożizzjonijiet marbutin mal-istabbiliment tal-operaturi u r-

reġistrazzjoni tagħhom għat-taxxa fuq il-valur miżjud introdotti biex jiġu 

ssalvagwardjati d-drittijiet u l-obbligi tal-operaturi li jkunu qed jieħdu sehem f’miżuri 

ta’ intervent pubbliku jew ta’ ħżin privat huma wkoll elementi essenzjali ta’ intervent;

7. Artikolu 35 – il-kalkolu tal-prezzijiet medji tal-UE huwa kwistjoni essenzjali fir-

rigward tal-għajnuna li għandha tingħata lill-produtturi agrikoli;

8. Artikolu 42 – l-aġġustament tal-prezz minimu tal-pitravi għall-kwalità tagħhom huwa

element essenzjali tal-funzjonament tas-settur taz-zokkor Komunitarju;

9. Artikolu 47 – il-miżuri sabiex ikun iffaċilitat l-aġġustament tal-provvista għall-ħtiġijiet 

tas-suq, li jistgħu jirrigwardaw is-setturi tal-pjanti ħajjin, taċ-ċanga u l-vitella, tal-

laħam tal-majjal, tal-laħam tan-nagħaġ u tal-laħam tal-mogħoż, tal-bajd u tat-tjur. L-

introduzzjoni ta’ dawn l-istrumenti hija element essenzjali tal-funzjonament tal-OKS;

10. Artikolu 55(2) – il-lista ta’ prodotti li għall-produzzjoni tagħhom jista’ jintuża z-

zokkor industrijali, l-isoglukożju industrijali jew il-ġulepp tal-inulina industrijali hija 

element essenzjali tal-funzjonament tal-għajnuna fis-settur taz-zokkor;

11. Artikolu 78(2) – id-definizzjonijiet relatati mal-produzzjoni taz-zokkor, tal-

isoglukożju u tal-ġulepp tal-inulina u tal-produzzjoni ta’ impriża huma definizzjonijiet 

essenzjali fil-funzjonament tas-settur taz-zokkor;
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12. Artikolu 101(1) – il-kundizzjonijiet u l-istandards għall-ħalib xkumat u għat-trab tal-

ħalib xkumat, li fuqhom tiddependi l-għajnuna li għandha tingħata għall-għalf, huma 

element essenzjali tal-funzjonament tal-għajnuna fis-settur tal-ħalib;

13. Artikolu 102(1)  il-kundizzjonijiet u l-istandards għall-produzzjoni tal-ħalib xkumat 

ipproċessat f’kaseina u kaseinati huma element essenzjali tal-funzjonament tal-

għajnuna għall-ħalib xkumat ipproċessat f’kaseina u kaseinati;

14. Artikolu 103 – il-prodotti li jibbenefikaw minn dik l-għajnuna u l-kundizzjonijiet u l-

istandards marbutin mal-użu tal-prodotti u mal-approvazzjoni u mal-irtirar tal-

apparovazzjoni tal-impriżi li jużaw il-prodotti biex jitolbu għall-għajnuna għall-ħalib 

xkumat ipproċessat f’kaseina u kaseinati u l-għajnuna għall-ħalib xkumat u għat-trab 

tal-ħalib xkumat għall-użu bħala għalf;

15. Artikolu 118 – il-mod kif jiffunzjona l-appoġġ għall-gruppi ta’ produtturi. L-Istati 

Membri sa issa ddefinixxew id-dispożizzjonijiet dettaljati li għandhom jiġu applikati 

f’dan ir-rigward, fuq il-bażi tar-rekwiżiti minimi stabbiliti mill-Kummissjoni Ewropea

biss;

16. Artikolu 126 – il-fondi operattivi, l-għajnuna finanzjarja nazzjonali, il-miżuri ta’ 

prevenzjoni u ta’ ġestjoni tal-kriżijiet. Il-kwistjonijiet kollha relatati mad-diversi forom 

ta’ għajnuna huma elementi essenzjali tal-funzjonament tal-għajnuna mogħtija lill-

agrikoltura u jistabbilixxu l-ambitu u n-natura tagħha. Il-forom tal-istrumenti tal-

għajnuna għandhom jiġu ddefiniti fil-livell nazzjonali biss jew bil-parteċipazzjoni tal-

Istati Membri, ladarba huma meħtieġa għarfien u kompetenza nazzjonali f’dan ir-

rigward;

17. Artikolu 129 – l-Iskema tal-Frott tal-Iskejjel. L-allokazzjoni indikattiva tal-għajnuna 

bejn l-Istati Membri, il-metodu sabiex l-għajnuna tiġi allokata mill-ġdid bejn l-Istati 

Membri fuq il-bażi tal-applikazzjonijiet li jkunu waslu, kull tnaqqis li għandu jiġi 

applikat minħabba nuqqas ta’ konformità kif ukoll il-kwistjonijiet l-oħra kollha 

elenkati f’dan l-Artikolu huma ta’ sinifikanza ewlenija għall-funzjonament tal-

għajnuna offruta taħt din l-iskema.

18. Artikolu 153 – fir-rigward tal-iskemi relatati mat-trobbija tan-naħal, l-istabbiliment 

tal-kundizzjonijiet għall-allokazzjoni tal-kontribut finanzjarju tal-Unjoni għal kull Stat 

Membru li jipparteċipa. Il-kundizzjonijiet għall-allokazzjoni tal-għajnuna għas-settur 

tat-trobbija tan-naħal huma element ewlieni fil-funzjonament tal-għajnuna għal min 
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irabbi n-naħal u għandhom impatt sinifikanti fuq is-sitwazzjoni f’dan is-settur tal-

produzzjoni;

19. Artikolu 156 – għajnuna li tingħata lil dawk li jrabbu d-dud tal-ħarir. Il-kwantità 

minima ta’ bajd u kundizzjonijiet oħra dwar it-trobbija b’suċċess u l-kundizzjonijiet li 

għandhom jiġu ssodisfati mill-entitajiet approvati li jipprovdu kaxex tal-bajd lil dawk 

li jrabbu d-dud tal-ħarir u jiġbru l-fosdqiet mingħandhom huma elementi essenzjali tal-

għajnuna mogħtija lil dan is-settur;

20. Artikolu 160 – ir-rekwiżiti relatati mal-istandard ġenerali tal-kummerċjlaizzazzjoni u 

d-derogi minn dawk ir-rekwiżiti. Dan huwa element essenzjali fil-

kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ikel agrikoli;

21. Artikolu 162 – l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni. Dawn huma element essenzjali 

fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ikel agrikoli;

22. Artikolu 169 – id-dispożizzjonijiet relatati mal-prodotti importati u esportati. Dawn 

huma element essenzjali fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-ikel agrikoli;

23. Artikolu 193 – is-settur tal-inbid. Il-kwistjonijiet kollha msemmija f’dan l-Artikolu, 

b’mod partikolari l-miżuri marbutin mal-proċeduri nazzjonali li japplikaw għall-

applikazzjonijiet transkonfinali, huma elementi essenzjali tar-Regolament ladarba 

jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-kompetizzjoni f’dan is-suq.

24. Art. 207 – is-settur tal-inbid. Id-definizzjonijiet, id-dispożizzjonijiet u r-restrizzjonijiet 

li jikkonċernaw it-tikkettar u l-preżentazzjoni fis-settur tal-inbid jikkostitwixxu fattur 

determinanti importanti tal-kapaċità li wieħed jikkompeti f’dan is-suq.

25. Artikolu 230(1) – organizzazzjonijiet tal-produtturi. Il-kwistjonijiet kollha msemmija 

f’dan il-paragrafu huma ta’ importanza essenzjali għall-funzjonament tal-

organizzazzjonijiet tal-produtturi u, għaldaqstant, għall-funzjonament tas-swieq 

agrikoli;

26. Artikolu 249 – l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti agrikoli. Il-kwistonijiet kollha 

relatati mal-importazzjoni msemmija f’dan l-Artikolu, bħar-rekwiżiti minimi tal-

kwalità meħtieġa sabiex wieħed jibbenefika minn tnaqqis fir-rati tad-dazju tal-

importazzjoni, huma elementi essenzjali li jkollhom impatt fuq il-funzjonament tas-

swieq agrikoli tal-UE;

27. Artikolu 253 – il-kwoti tat-tariffi tal-importazzjoni. Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-

eliġibilità li operatur irid jissodisfa biex iressaq applikazzjoni fi ħdan il-kwota tat-
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tariffi tal-importazzjoni kif ukoll il-kwistjonijiet l-oħra kollha msemmija f’dan l-

Artikolu huma fatturi determinanti sinifikanti tal-kapaċità tal-operaturi li jibbenefikaw 

minn arranġamenti tariffarji;

28. Artikolu 261 – importazzjonijiet taz-zokkor maħsub għar-raffinar. Il-kundizzjonijiet u 

r-rekwiżiti tal-eliġibilità li operatur irid jissodisfa sabiex iressaq applikazzjoni għal 

liċenzja tal-importazzjoni, inkluż l-għoti ta’ garanzija, kif ukoll il-kwistjonijiet l-oħra 

msemmija f’dan l-Artikolu, huma element essenzjali tar-regolamentazzjoni tal-

importazzjonijiet taz-zokkor u, konsegwentement, tal-funzjonament tas-suq taz-

zokkor;

29. Artikolu 264(3) – importazzjonijiet tal-ħops. Il-kundizzjonijiet li bihom l-obbligi 

marbutin maċ-ċertifikazzjoni tal-ekwivalenza u mat-tikkettar tal-pakketti ma 

japplikawx jistabbilixxu l-kapaċità li wieħed jimporta l-ħops u, konsegwentement, 

jinfluwenzaw l-iżviluppi f’dan is-suq;

30. Artikolu 268 – esportazzjonijiet ta’ ċerti prodotti agrikoli. Il-lista tal-prodotti tas-

setturi li huma suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-esportazzjoni kif ukoll il-

kwistjonijiet l-oħra kollha msemmija f’dan l-Artikolu huma elementi essenzjali tal-

funzjonament tas-swieq agrikoli Komunitarji u jistgħu jaffettwaw il-kompetittività tal-

agrikoltura tal-UE fis-suq dinji;

31. Artikolu 271(3) – id-dispożizzjonijiet dwar l-eliġibilità tal-prodotti u tal-operaturi 

għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal ċerti spirti miksubin miċ-ċereali, b’mod 

partikolari d-definizzjoni u l-karatteristiċi tal-prodotti, u l-istabbiliment ta’ koeffiċjenti 

sabiex jiġu kkalkulati r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni filwaqt li jitqies il-proċess ta’ 

maturazzjoni tal-prodotti kkonċernati. L-elementi elenkati kollha huma ta’ importanza 

essenzjali għall-funzjonament tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni f’dan is-settur;

32. Artikolu 274 – l-għoti tar-rifużjoni tal-esportazzjoni. Il-kwistjonijiet elenkati kollha 

relatati mar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni, inkluż l-għoti ex post ta’ liċenzji għall-

esportazzjoni tal-bajd għat-tifqis u tal-flieles ta’ jum, huma elementi essenzjali tal-

funzjonament ta’ din il-forma ta’ għajnuna lill-agrikoltura tal-UE, jiġifieri r-

rifużjonijiet tal-esportazzjoni, u f’ċerti perjodi jistgħu jkunu ta’ importanza ewlenija 

għall-kundizzjoni ta’ suq agrikolu partikolari;

33. Artikolu 277  ir-rifużjonijiet tal-esportazzjoni u l-liċenzji tal-esportazzjoni. Ir-

rekwiżiti u l-kundizzjonijiet speċifiċi għall-operaturi u għall-prodotti li huma eliġibbli
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għal rifużjoni tal-esportazzjoni huma elementi essenzjali li jistabbilixxu l-kapaċità li 

wieħed jibbenefika mir-rifużjonijiet, liema rifużjonijiet jikkostitwixxu wieħed mill-

istrumenti ta’ appoġġ għall-agrikoltura Komunitarja, filwaqt li l-kundizzjonijiet għall-

esportazzjoni għandhom impatt sinifikanti fuq il-kompetittività tal-prodotti agrikoli

tal-UE fis-swieq dinjin.
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