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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0699/2011, imressqa minn Fermin Laguarda Cardona, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem “SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas”, dwar il-metodu 
kif Spanja tikkalkula l-pagament dirett uniku fir-rigward tal-grejpfrut

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dan huwa appell lill-Kummissjoni biex tieħu inkonsiderazzjoni l-fehma tal-persuni li jkabbru 
l-grejpfrut f’Valencia, fi Spanja, fl-ambitu tar-reviżjoni tar-Regolament 1234/2007/KE -
1782/2003. Jidher li r-Regolament eżistenti jwassal għal sitwazzjoni negattiva fejn il-grejpfrut 
li nħasad minn Valencia ma attirax il-kumpaniji tal-ipproċessar f’Murcia u għalhekk kellu 
jintuża għall-kompost.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Skont l-Artikolu 33 (1)(b)(iii) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 73/20091 id-drittijiet ta’ 
pagament għal għajnuna skont is-sistema ta’ pagament uniku huma mogħtija għas-setturi tal-
frott u ħxejjex, patata ta’ varjazzjoni u mixtliet bi qbil mar-regoli stabbiliti l-Anness IX tal-
istess Regolament.

Skont il-Parti A, punt 1, it-tieni paragrafu tal-Anness IX il-bdiewa is-setturi msemmija 
jirċievu dritt ta’ pagament għal kull ettaru li jiġi kkalkolat bid-diviżjoni tal-ammont ta’ 
referenza msemmi fil-punt 2 bin-numru ta’ ettari kif ikkalkolat bi qbil mal-punt 3.
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Il-punt 2 jistipula li l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-ammont li għandu jiġi nkluż l-
ammont ta’ referenza għal kull bidwi abbażi ta’ kriterji oġġettivi u non-diskriminatorji.

Ingħataw eżempji ta’ kriterji oġġettivi u non-diskriminatorji, fosthom “(a) l-ammont ta’ 
appoġġ tas-suq riċevut, direttament jew indirettament, mill-bidwi fir-rigward ta’ frottu 
ħxejjex, patata ta’ varjazzjoni u mixtliet”.

L-ammonti riċevuti jiġu kkunsidrati abbażi ta’ perjodu rappreżentattiv, li jista’ jkun differenti 
għal kull prodott, għal sena tas-suq waħda jew aktar sa mill-bidu tas-sena tas-suq li ntemmet 
fl-2001, u f’każ ta’ Stati Membri ġodda, mis-sena tas-suq li ntemmet fl-2004, sas-sena tas-suq 
li ntemmet fl-2007.

Il-punt 2 jipprevedi ukoll li l-applikazzjoni tal-kriterji msemmija f’dan il-punt jistgħu jvarjaw 
skont prodotti ta’ ħrott u ħaxix, patata ta’ varjazzjoni u mixtliet differenti, jekk dan ikun 
iġġustifikat kif xieraq fuq bażi oġġettiva. Għall-istess raġuni, Stati Membri jistgħu jiddeċiedu 
li ma jiddetterminawx l-ammonti li għandhom jiddaħħlufir-referenza u l-ettari applikabbli 
skont dan il-punt qabel it-tmiem ta’ perjod tranżizzjonali ta’ tliet snin li ntemm fil-31 ta’ 
Diċembru 2010.

Bl-applikazzjoni tal-Anness IX tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 73/2009, il-Ministeru 
tal-Agrikoltura Spanjol stabbilixxa li l-ammonti ta’ referenza għal kunsiderazzjoni għall-għoti 
ta’ drittijiet ta’ pagament għandu jkun ikkalkolat skont l-ammonti ta’ għajnuna għall-
ipproċessar riċevuti mill-bdiewa is-settur taċ-ċitru. Partikolarment, ġew ibbażati fuq il-medja 
ta’ għajnuna għall-ipproċessar riċevuti tul is-snin ta’ ħsad 2003/04, 2004/2005 u 2005/2006 
mill-bdiewa għal kull sotto-settur ta’ frott u ħxejjex. Dan jista’ jitqies bħala kriterju oġġettiv u 
non-diskriminatorju li hu previst b’mod speċifiku fl-ittra (a) punt 2 tal-Anness IX. B’żieda 
mal-applikazzjoni ta’ dan il-kriterju, kien deċiż ukoll li l-kalkolu fis-settur tal-lumi jkun 
separat minn dak tas-settur tal-grejpfrut kif previst mill-Punt 2 tal-Anness IX.

Il-metodu ta’ kalkolazzjoni Spanjol għal ammonti ta’ referenza għall-għoti ta’ drittijiet ta’ 
pagament fi ħdan l-iskema ta’ pagament uniku għall-produtturi tal-grejprut tikkonforma mar-
regoli inklużi fl-Anness IX tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 73/2009 peress li hu msejjes 
fuq kriterji oġġettivi u non-diskriminatorji.

It-talba tal-petizjonant li r-reviżjoni attwali tal-Qafas Legali Agrikolu tal-Komunità għandu 
jirrieżamina l-ammonti ta’ referenza kkunsidrati għall-produtturi tal-grejpfrut ma taqbilx mal-
loġika tar-regolament il-ġdid għall-ħlas dirett1 kif propost mill-Kummissjoni fit-12 ta’ Ottubru 
2011 li jfittex li jwitti t-triq għall-konverġenza tal-livell tal-livell ta’ għajnuna fi ħdan u fost l-
Istati Membri. Skema unika madwar l-UE, jiġifieri l-Iskema ta’ Pagament Bażiku għandha 
tieħu post l-Iskema ta’ Pagament Uniku u l-Iskema ta’ Pagament Uniku għal Żona sa mill-
2014. L-iskema għandha topera abbażi ta’ drittijiet ta’ pagament allokati fil-livell nazzjonali 
jew reġjonali lill-bdiewa kollha skont l-ettari eliġibbli tagħhom fl-ewwel sena ta’ 
applikazzjoni. Wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ dan hu li biż-żmien jinkiseb livell ta’ 
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għajnuna għal kull ettaru fejn jiġu eliminati d-differenzi bejn is-setturi u l-produzzjonijiet 
agrikoli differenti.

Fl-aħħar nett, għandu jiġi enfasizzat fir-rigward tal-problemi ambjentali deskritti fil-petizzjoni 
li dawn huma kkawżati minn problemi strutturali u ta’ kompetittività is-settur tal-grejprut fiż-
żona kkonċernata u dawn ma jistgħux jiġu indirizzati b’mod dirett permezz tal-għajnuna tal-
UE mogħtija f’forma ta’ ħlasijiet diretti.


