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Suġġett: Petizzjoni 0215/2013, imressqa minn Melanie Hilkemeier, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-kampanja agrikola tal-Unjoni għall-Konservazzjoni 
tan-Natura u tal-Biodiversità (NABU) tal-Ġermanja, dwar il-biedja għall-
futur fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qiegħda titlob lill-Parlament biex juża l-poteri l-ġodda tiegħu skont it-Trattat 
ta’ Lisbona biex jagħmel il-politika agrikola komuni (PAK) ekoloġika u sostenibbli. Skont il-
petizzjonanta, aktar intensifikazzjoni tal-biedja, kif mitlub minn xi gruppi ta’ interess dwar l-
agrikoltura, għandha tiġi evitata minħabba li hija kontroproduttiva kemm ekonomikament kif 
ukoll ekoloġikament. Il-petizzjonanta titlob fost l-oħrajn ekoloġizzazzjoni ċara u ambizzjuża 
tal-ewwel pilastru tal-PAK, żieda ta’ bejn 60 % sa 80 % fil-kofinanzjament ta’ azzjoni 
ekoloġika fil-biedja, it-tisħiħ tat-tieni pilastru, li tal-anqas 35 % tal-finanzjament jiġi allokat 
għall-ambjent u għall-pajsaġġ, u biex tintemm il-possibilità li jiġi trasferit finanzjament minn 
pilastru għal ieħor. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament biex jimpenja ruħu b’mod qawwi 
favur politika agrikola Ewropea għall-futur li tkun favur l-ambjent. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

F’Ottubru 2011 il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat l-erba’ proposti leġiżlattivi li jifformaw 
il-“pakkett” għall-Politika Agrikola Komuni ġdida 2014-2020. Minn dak iż-żmien, in-
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negozjati dwar dawn ir-regolamenti seħħew kemm ġewwa l-Kunsill tal-Ministri kif ukoll fil-
Parlament Ewropew, segwiti minn negozjati interistituzzjonali. 

F’Ġunju 2013 dan il-proċess wassal għal ftehim politiku fuq il-PAK ġdida – li ntemm 
f’Settembru 2013 – li kien ifformalizzat fuq il-bażi tal-vot tal-plenarja tal-Parlament Ewropew 
f’Novembru 2013 u l-adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri f’Diċembru 2013. 

Konsegwentement ir-regolamenti finali ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea1 u l-PAK ġdida daħlet fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2014, bl-eċċezzjoni tas-sistema l-
ġdida ta’ pagamenti diretti li ser tibda mill-1 ta’ Jannar 2015 wara li perjodu ta’ tranżizzjoni 
jkun ippermetta l-adattamenti meħtieġa. 

Dwar il-kontenut tat-talba mressqa mill-petizzjoni l-Kummissjoni tixtieq tagħmel l-
osservazzjonijiet li ġejjin fuq il-bażi tar-riżultat finali tal-PAK ġdida:

L-ewwel nett, dwar l-ekoloġizzazzjoni, huwa pass essenzjali li obbligi ta’ ekoloġizzazzjoni 
issa huma element obbligatorju għas-sistema ġdida ta’ pagament dirett. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
rispett serju, jistgħu jiġu rtirati l-pagamenti ekoloġiċi u tiġi applikata penali addizzjonali ta’ 
25 % (mill-2018). Għaldaqstant, l-ekoloġizzazzjoni tipprovdi qafas b’saħħtu li kapaċi jiżgura 
agrikoltura sostenibbli fl-Ewropa matul is-snin li ġejjin. 

Dawn l-obbligi ta’ ekoloġizzazzjoni huma magħmula minn tliet elementi obbligatorji:

L-ewwel nett, il-PAK ġdida tintroduċi l-obbligu biex jiġu introdotti Żoni b’Fokus Ekoloġiku 
(EFAs - Ecological Focus Areas) fuq tal-inqas 5 % taż-żoni ta’ raba’ ta’ impriża għal irziezet 
b’aktar minn 15-il ettaru ta’ raba’. Għandu jiġi nnutat li fuq Żoni b’Fokus Ekoloġiku għandha 
titħalla ssir biss produzzjoni sostenibbli ambjentali bid-dettalji u l-aspetti (inkluż il-kwistjoni 
dwar l-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti) jiġu stabbiliti aktar fl-atti delegati li qed 
jiġu attwalment ippreparati.  Għall-2017 hi mistennija valutazzjoni tal-obbligu taż-Żoni 
b’Fokus Ekoloġiku bil-possibilità li jitkabbar l-obbligu taż-Żoni b’Fokus Ekoloġiku għal 7 %. 

It-tieni nett, hemm l-obbligu li jinżamm il-proporzjon ta’ bur permanenti għal art agrikola. 
Barra minn hekk, hija applikabbli projbizzjoni ta’ ħrit għal bur permanenti f’żoni 
ambjentalment sensittivi magħżula.

It-tielet, dwar id-diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba’, bidwi għandu jikkultiva tal-inqas 2 uċuħ 
tar-raba’ meta l-ammont ta’ raba’ li jkollu jaqbeż l-10 ettari u jikkultiva tal-inqas 3 uċuħ tar-
raba’ meta l-ammont ta’ raba’ li jkollu jaqbeż it-30 ettaru. Il-wiċċ tar-raba’ ewlieni jista’ 
jkopri mhux aktar minn 75 % taż-żona tar-raba’, u ż-żewġ uċuħ tar-raba’ ewlenija għandhom 
ikopru mhux aktar minn 95 % taż-żona tar-raba’.

Fir-rigward ta’ Żvilupp Rurali hija possibbli rata ta’ kofinanzjament ta’ 75 % għal miżuri 
agriambjentali-klimatiċi (AECM - agri-environment-climate measures) (u tista’ tiżdied għal 
85 % fir-reġjuni inqas żviluppati, fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer minuri tal-Eġew). 
Barra minn hekk 30 % tal-kontribuzzjonijiet tal-UE għal kull Programm tal-Iżvilupp Rurali 
jeħtieġ li jiġu allokati għal miżuri li jikkontribwixxu għal mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
adattament kif ukoll kwistjonijiet ambjentali.  Dan it-30 % għandu jkun marbut ma’ diversi 
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miżuri ta’ żvilupp rurali inkluż il-miżuri agriambjentali-klimatiċi (AECM), l-agrikoltura 
organika, il-miżuri forestali, il-pagamenti Natura 2000 u investimenti relatati mall-ambjent u 
l-klima. Madankollu, awtoritajiet responsabbli għall-ipprogrammar fuq livell nazzjonali u 
reġjonali huma liberi li jmorru lil hinn minn din il-perċentwali minima. 

Għodod ta’ ġestjoni ta’ riskju u kriżijiet huma importanti biex jiġu appoġġati l-bdiewa kontra 
x-xokkijiet u ż-żieda fir-riskji (eż. il-volatilità tal-prezzijiet) fi swieq kompetittivi u globali. 
Dawn iżidu grad ta’ ċertezza għall-ippjanar għalhekk jgħinu biex jinżammu fis-seħħ rziezet u 
produzzjoni vijabbli fl-UE. Għalhekk il-politika ġdida ta’ Żvilupp Rurali toffri appoġġ għal 
tali miżuri fil-forma ta’ kofinanzjament. Madankollu, dan jirrappreżenta “opzjoni” għall-
awtoritajiet tal-ipprogrammar nazzjonali u reġjonali fejn għalhekk jiġu meqjusa ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali/reġjonali aktar milli joffru approċċ mhux immirat. 

Fl-aħħar nett, dwar il-kwistjoni ta’ trasferiment baġitarju mit-tieni pilastru għall-ewwel 
pilastru għandu jiġi mfakkar li għandhom ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jagħmlux 
użu minn din il-possibilità fi ħdan limiti definiti sewwa (sa 15 % jew 25 % skont l-Istat 
Membru). Fl-istess ħin li l-PAK ġdida tiftaħ ukoll għal trasferiment baġitarju mill-ewwel 
għat-tieni pilastru (sa 15 %).

Konklużjoni

Il-PAK ġdida daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014 (b’xi partijiet jidħlu fis-seħħ fl-
1 ta’ Jannar 2015) sabiex f’dan il-waqt ma jkunx hemm kamp ta’ applikazzjoni għal aktar 
intervent. Fl-2017 l-obbligu taż-Żoni b’Fokus Ekoloġiku (EFA) ser ikun evalwat segwit minn 
proposti legali possibbli. Dwar it-talba ġenerali tal-petizzjonanta għal orjentazzjoni “aktar 
ekoloġika” tal-politika, il-PAK ġdida tirrappreżenta qafas politiku komuni b’saħħtu li jpoġġi 
fis-seħħ diversi għodod li jagħmlu l-agrikoltura tal-UE aktar sostenibbli. 


