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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1435/2009, ippreżentata minn Mariusz Olejnik, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepakuon (l-
Assoċjazzjoni Pollakka tal-Produtturi taż-Żerriegħa tal-Kolza), dwar l-
allegat nuqqas ta’ kas min-naħa tal-awtoritajiet Pollakki tad-
dispożizzjonijiet li jsejsu l-Programm ta’ Operazzjoni Settorjali ‘Ristrutturar 
u modernizzar tas-settur tal-ikel u l-iżvilupp rurali 2004-2006’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Waqt li jirreferi għal każ speċifiku li fih produttur Pollakk ta’ ikel ibbażat fuq il-kolza kien 
irrifjutat sussidju skont il-Programm ta’ Operazzjoni Settorjali ‘Ristrutturar u modernizzar 
tas-settur tal-ikel u l-iżvilupp rurali 2004-2006’, il-petizzjonant, li huwa l-president tal-
Assoċjazzjoni Pollakka tal-Produtturi taż-Żerriegħa tal-Kolza, isostni li l-Ministeru tal-
Agrikoltura Pollakk u l-Aġenzija Pollakka għar-Ristrutturar u l-Modernizzar tal-Agrikoltura 
(ARMA - Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) kisru lista twila ta’ atti 
legali tal-UE dwar il-kummerċ fi prodotti tal-ikel, statistika ekonomika u nomenklatura ta’
statistika b’rabta mal-infurzar tar-regoli li jirregolaw l-aċċess għal approprjazzjonijiet skont 
din l-iskema. Il-petizzjonant, għalhekk, jappella lill-Parlament Ewropew biex jara din il-
kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant huwa l-president tal-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Produtturi taż-Żerriegħa tal-



PE440.087 2/3 CM\810997MT.doc

MT

Kolza u jirreferi għal każ speċifiku li fih produttur Pollakk ta’ ikel ibbażat fuq il-kolza kien 
irrifjutat sussidju skont il-Programm ta’ Operazzjoni Settorjali (POS) ‘Ristrutturar u 
modernizzar tas-settur tal-ikel u l-iżvilupp rurali 2004-2006’. Il-petizzjonant isostni li l-
Ministeru tal-Agrikoltura Pollakk u l-Aġenzija Pollakka għar-Ristrutturar u l-Modernizzar tal-
Agrikoltura (ARMA - Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) kisru bosta 
atti legali Komunitarji dwar il-klassifikazzjoni statistika u ekonomika tal-prodotti tal-ikel bir-
regoli li jirregolaw l-iskema tas-sussidju msemmija qabel.

B’mod speċifiku, il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet naqqsu s-sussidju għal proġett 
speċifiku intitolat ‘l-impjant tal-ipproċessar taż-żerriegħa tal-kolza għall-produzzjoni tal-
prodotti tal-ikel għall--annimali li jitrabbew fl-irziezet u għall-ħut’. Il-petizzjoni torbot dan it-
tnaqqis fis-sussidju mal-osservazzjoni li l-manifattura ta’ qamħ mitħun u mhux raffinat u ta’
ġwież taż-żrieragħ tal-kolza hija kklassifikata taħt l-intestua “15.41.Z Il-produzzjoni ta’ żjut u 
xaħmijiet mhux purifikati”, kategorija li mhix eliġibbli skont il-programm. Il-programm ikopri 
biss il-kategorija “15.71.Z Il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel għall--annimali li jitrabbew fl-
irziezet u għall-ħut”, kategorija li l-proġett konċernat għandu jiġi klassifikat taħtha, skont il-
petizzjonant. 

Il-petizzjonant jitlob l-għajnuna mill-Parlament Ewropew biex jikkorrobora dak li huwa jqis 
bħala “każ ċar ta’ diskriminazzjoni fir-rigward ta’ intraprenditur Pollakk, li huwa 
inkompatibbli mal-prinċipji fundamentali Komunitarji tal-ugwaljanza, il-leġittimità, il-bona 
fede u l-fiduċja fil-liġi u fil-prattiki u l-proċeduri amministrattivi”.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

L-implimentazzjoni tal-fondi strutturali Komunitarji (inkluż il-POS inkwistjoni tal-petizzjoni) 
hija soġġetta għall-ġestjoni konġunta, li titlob lill-Istati Membri biex jeżegwixxu l-programmi. 
Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea eżaminat u approvat il-POS inkwistjoni, ir-responsibilità 
tal-implimentazzjoni ddettaljata hija kwistjoni għall-awtoritajiet Pollakki rilevanti.

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar is-sostenn 
għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u 
jemenda u jħassar ċerti Regolamenti, id-dettalji tal-appoġġ, inklużi s-setturi appoġġjati, huma 
speċifikati mill-Istati Membri fil-programmi rispettivi tagħhom. Fil-fatt, id-Dokument Pollak 
tal-Implimentazzjoni tal-Programm (Programming Complement) tal-POS verament ma 
jinkludix it-taqsima “15.41.Z. Il-produzzjoni ta’ żjut u xaħmijiet mhux raffinati”. L-appoġġ 
huwa limitat biss għat-taqsima “15.71.Z - Il-produzzjoni tal-għalf tal-annimali”.

Il-petizzjoni tqajjem il-kwistjoni dwar jekk l-attivitajiet klassifikati taħt dawn l-intestaturi 
jiksrux il-leġiżlazzjoni tal-UE jew le. Huma ma jagħmlux dan, ladarba l-leġiżlazzjoni tal-UE 
tiddefinixxi kategoriji ġenerali ta’ attivitajiet, mingħajr ma tispeċifika lista dettaljata għal kull 
kategorija.

Iż-żerriegħa tal-kolza hija ġeneralment ipproċessata meta tintuża bħala għalf tal-annimali 
(kwantitajiet żgħar ta’ żerriegħa tal-kolza jingħataw bħala għalf lill-annimali bħala ċereali 
sħaħ). F’termini ta’ piż, il-pressa tittrasforma tunnellata żerriegħa tal-kolza f’medja ta’ 420kg 
ta’ żejt u 580kg ta’ qamħ mitħun u mhux raffinat. Filwaqt li l-ewwel wieħed jintuża għal 
diversi skopijiet tal-ikel u mhux, il-qamħ mitħun u mhux raffinat taż-żerriegħa tal-kolza huwa 
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użat b’mod kważi esklussiv bħala għalf tal-annimali, li huwa meqjus siewi minħabba li għandu
ammont konsiderevoli ta’ proteini. Minkejja dan, f’termini ta’ valur, iż-żejt huwa aktar 
importanti. Il-prezz medju fil-perjodu 2004-2009 kien EUR 656 kull tunnellata għaż-żerriegħa 
tal-kolza (fob Rotterdam) u EUR 137 kull tunnellata għall-qamħ mitħun u mhux raffinat taż-
żerriegħa tal-kolza (fob Hamburg). Minn dan jagħmel sens li l-ipproċessar taż-żerriegħa tal-
kolza jipproduċi żewġ prodotti siewja, u l-produzzjoni tagħhom hija intrinsikament 
inseparabbli. Il-leġiżlazzjoni Komunitarja li tistabbilixxi l-qamħ mitħun u mhux raffinat taż-
żerriegħa tal-kolza bħala għalf tal-annimali, imsemmija fil-petizzjoni, għalhekk ma tmurx 
kontra l-klassifikazzjoni tal-proċess tat-tgħaffiġ.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet tad-diskriminazzjoni fir-rigward tal-intraprenditur Pollakk, 
wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-appoġġ mogħti sabiex jitjiebu l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni tal-ipproċessar tal-prodotti agrikoli għandu jkollu l-għan li jtejjeb u 
jirrazzjonalizza l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli u b’hekk 
jikkontribwixxi għal żieda fil-kompetittività u ż-żieda fil-valur ta’ dawk il-prodotti (Artikolu 
25(1) tar-Regolament tal-Kunsill 1257/1999). Konsegwentement, m’hemm l-ebda dritt 
mingħajr kundizzjonijiet biex jingħata dan l-appoġġ. Fil-fatt, l-appoġġ għat-titjib tal-
ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli huwa tip partikolari ta’ għajnuna, 
li huwa disponibbli biss għall-individwi li jissodisfaw ċerti kriterji. Id-definizzjoni ta’ dawn il-
kriterji taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet Pollakki, u dawn il-kriterji għandhom 
japplikaw għall-applikanti kollha sabiex ma jitqisux bħala diskriminatorji.

Filwaqt li l-petizzjoni tiffoka l-aktar fuq il-klassifikazzjoni tal-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel 
miż-żerriegħa tal-kolza, il-petizzjonant jakkuża wkoll lill-awtoritajiet Pollakki li kisru l-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-ġestjoni tal-programm. Fl-istess ħin, il-petizzjonant isemmi 
diversi raġunijiet ipprovduti mill-awtoritajiet Pollakki għat-tnaqqis tas-sussidju: “il-ħlas bi flus 
kontanti, in-nefqa tal-ispejjeż komuni għall-ipproċessar tal-prodotti tal-ikel u għall-pressa 
għall-estrazzjoni taż-żejt, u s-sottomissjoni tal-ispejjeż mhux ippjanati mħallsa fl-istadju tal-
implimentazzjoni”. Jekk il-benefiċjarju ma jaqbilx mad-deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti rigward is-sussidju mitlub, huwa għandu jirrikorri għall-proċess dovut biex isolvi 
n-nuqqas ta’ ftehim mal-awtoritajiet konċernati1.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
programm konċernat u għall-approvazzjoni tal-proġetti individwali. Il-benefiċjarji individwali 
għandhom isegwu l-proċeduri adegwati fl-Istati Membri konċernati biex jiżguraw trattament 
ġust tat-talbiet tagħhom għal sussidju.

Il-klassifikazzjoni tal-attivitajiet fil-leġiżlazzjoni Pollakka ma tidhirx li tmur kontra l-
leġiżlazzjoni tal-UE.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


