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Suġġett: Petizzjoni 0503/2013, imressqa minn A. G., ta’ ċittadinanza Litwana, dwar il-
fondi ta’ appoġġ tal-PAK

Petizzjoni 0800/2013, imressqa minn A.A., ta’ ċittadinanza Litwana, dwar l-
appoġġ tal-PAK

1. Sommarju tal-petizzjoni 0503/2013

Il-petizzjonanta qed tilmenta dwar il-mod kif is-sussidji tal-PAK jiġu allokati mill-uffiċjali 
tal-UE. Hija tqis li l-azzjonijiet tagħhom ta’ spiss huma arbitrarji, u jużaw metodi li mhumiex 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi biex jinkiseb l-għan tagħhom. Is-setturi Litwani tal-ħalib u tal-
bhejjem huma l-aktar milquta minn dawn id-deċiżjonijiet. . Il-petizzjonanta tallega li fondi 
tal-UE maħsuba għall-PAK fil-fatt qed jingħataw għal proġetti oħra u mhux lill-bdiewa li 
kienu maħsuba għalihom.

Sommarju tal-petizzjoni 0800/2013

Il-petizzjonant isostni li l-appoġġ tal-PAK ma jitħallasx b’mod korrett fil-Litwanja – l-irziezet 
tal-ħalib u tal-bhejjem qegħdin jitnaqqsu illegalment mid-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni 
tal-Kummissjonijiet. Huwa jakkuża lill-Kummissjoni li tapplika l-liġi tal-UE u l-ħlasijiet tas-
CNDP għal-Litwanja, b’mod arbitrarju. 

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0503/2013: Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2013.
Petizzjoni 0800/2013: Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2013.
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Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jawtorizzaw il-pagamenti diretti nazzjonali komplementari 
(minn hawn ’il quddiem “is-CNDPs”) jikkonċernaw biss l-Istati Membri li għalihom huma 
indirizzati u għalhekk mhumiex ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni hija preċeduta mit-talba tal-Istat Membru fil-forma ta’ ittra 
lill-Kummissjoni. Tali ittra hi disponibbli mill-awtorità tal-Istat Membru, f’dan il-każ, il-
Ministeru tal-Agrikoltura fil-Litwanja.

Meta s-CNDPs kollha jkunu awtorizzati, il-Kummissjoni tinforma wkoll lid-delegati tal-
Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Pagamenti Diretti bid-deċiżjonijiet kollha. Dan il-Kumitat 
iddiskuta wkoll bir-reqqa d-dokument ta’ ħidma li jispjega l-metodoloġija li għandha tkun 
applikata għad-deċiżjonijiet tas-CNDPs fl-2012 (DS/2011/14/REV2). 

Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għall-problema maħluqa minn dawk hekk imsejħa “l-bdiewa 
tas-sufan” fil-PAK. Sabiex jindirizza din il-kwistjoni “tal-bdiewa tas-sufan”, ir-Regolament 
1307/20131 jintroduċi r-rekwiżiti tal-bidwi attiv mill-1 ta’ Jannar 2015. Skont l-Artikolu 9(1), 
ma għandu jingħata l-ebda pagament dirett lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi, jew lil gruppi ta’ 
persuni fiżiċi jew ġuridiċi meta l-erjas agrikoli tagħhom huma fil-biċċa l-kbira erjas miżmuma 
b’mod naturali fi stat tajjeb għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni u li ma jwettqux l-attività 
minima stabbilita mill-Istati Membri f’dawk l-erjas. Barra minn hekk, l-entitajiet fuq il-lista 
provduta fl-Artikolu 9(2) ta’ dan ir-Regolament (kumpanniji tal-ferrovija, sistemi tal-
infrastruttura tal-ilma, kumpanniji li jbigħu l-proprjetà, postijiet permanenti fejn isiru sports u 
attivitajiet rikreattivi) mhux se jkunu eliġibbli għal pagamenti diretti sakemm ma jurux, billi 
jikkonformaw ma’ waħda mill-kriterji elenkati fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(2), li 
għandhom ikunu meqjusa bħala bdiewa attivi. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw l-Artikolu 9(3) ta’ dan ir-Regolament li jipprovdi għall-possibbiltà li ma jingħatawx 
pagamenti diretti lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li l-attivitajiet agrikoli tagħhom ikunu jagħmlu 
parti insinifikanti biss mill-attivitajiet ekonomiċi ġenerali tagħhom u/jew l-attività prinċipali 
jew l-objettivi tan-negozju ma jikkonsistux fl-eżerċizzju ta’ attività agrikola. 

Konklużjoni

L-Istat Membru għandu r-responsabbiltà li jipprovdi informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
għas-CNDPs u li jistabbilixxi miżuri ta’ kontroll xierqa biex jiżgura l-konformità mal-
awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni. Għalhekk il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonanta biex 
tikkuntattja lill-Ministeru tal-Agrikoltura tal-Litwanja jew lill-aġenzija tal-pagamenti biex 
tirċievi aktar informazzjoni dettaljata dwar l-għoti tas-CNDPs fil-Litwanja.

Il-petizzjonanta hija mistiedna tikkuntattja lill-Ministeru tal-Agrikoltura tal-Litwanja jew lill-
aġenzija tal-pagamenti wkoll dwar id-deċiżjoni tal-Litwanja dwar l-implimentazzjoni tar-

                                               
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ 
fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 
637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009, ĠU L 347, 20.12.2013, p. 0608 -
0670
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rekwiżiti fil-Litwanja dwar il-bdiewa attivi, b’mod partikolari jekk il-lista negattiva skont l-
Artikolu 9(3) tal-att bażiku se tikber.


