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Suġġett: Petizzjoni 0168/2013, imressqa minn Adriano Álvarez Callejo, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar frodi relatata ma’ sussidji taħt il-politika 
agrikola komuni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant applika għal sussidju taħt il-PAK għal artijiet li għandu fil-pussess tiegħu. L-
awtoritajiet kompetenti infurmawh li dawk is-sussidji għal dik l-art kienu ġew imħallsa bejn l-
2000 u l-2010 lil persuna oħra li użat l-art tal-petizzjonant illegalment. Il-petizzjonant jixtieq 
li jkun hemm investigazzjoni dwar kif din is-sitwazzjoni setgħet titħalla sseħħ u qed 
jippretendi li jiġu mħallsa lilu u lill-oħtu s-sussidji li ħarġu bejn l-2000 u l-2010, ladarba huma 
s-sidien b’mod konġunt tal-art. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

L-iskema ta’ pagament uniku tingħata lill-bdiewa, li jkunu definiti taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 73/2009 bħala persuni fiżiċi jew ġuridiċi, inkella grupp ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, li l-
azjenda tagħhom tinsab fit-territorju tal-UE u li jeżerċitaw attività agrikola. Attività agrikola 
hija definita bħala l-produzzjoni, it-trobbija jew it-tkabbir ta’ prodotti agrikoli inklużi l-ħsad, 
il-produzzjoni tal-ħalib, it-trobbija tal-annimali u ż-żamma ta’ annimali għal skopijiet ta’ 
biedja, jew iż-żamma tal-art f’kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba. 

Madankollu għandu jiġi enfasizzat li sabiex jibbenefikaw mill-iskema ta’ pagament uniku, il-
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bdiewa jrid ikollhom drittijiet għall-pagament u, biex jattivawhom, anke numru 
korrispondenti ta’ ettari eliġibbli għad-dispożizzjoni tagħhom. Id-drittijiet għall-pagament 
kienu fil-prinċipju allokati lill-bdiewa fl-ewwel sena biss tal-iskema ta’ pagament uniku, 
jiġifieri fl-2005 fil-każ ta’ Spanja.

Mid-dokumentazzjoni annessa mal-petizzjoni jidher li l-għoti tad-drittijiet għall-pagament 
għall-ħbula agrikoli inkwistjoni mill-amministrazzjoni kompetenti Spanjola sar f’konformità 
mad-dejta li kien hemm fir-reġistru tal-artijiet Spanjol (“Catastro”) u l-LPIS Spanjola 
(SIGPAC) li juru li l-ħbula agrikoli inkwistjoni kienu għad-dispożizzjoni tal-petizzjonanti biss 
mit-30/03/2010.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li sa mill-bidu tal-arranġamenti li jirregolaw il-funzjonament tal-
Politika Agrikola Komuni (PAK), l-Istati Membri kienu responsabbli biex jeżegwixxu r-regoli 
tal-PAK, inklużi l-pagamenti lill-benefiċjarji. B’konsegwenza tar-responsabbiltà tagħhom li 
jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-baġit tal-UE, huwa l-kompitu tal-Istati Membri li jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jissodisfaw ruħhom li s-sussidji qed jingħataw b’mod korrett u 
biex jipprevjenu u jindirizzaw l-irregolaritajiet. B’riżultat ta’ dan, tilwim relatat mat-
trattament amministrattiv ta’ każ individwali, bħall-każ tiegħek, jaqa’ taħt il-kunsiderazzjoni 
tal-awtoritajiet nazzjonali. Il-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi l-valutazzjoni proprja 
tagħha ta’ sitwazzjoni individwali għal dik tal-awtoritajiet nazzjonali u ma tistax tintervjeni 
fil-proċeduri amministrattivi ta’ dan il-każ.


