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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1214/2011 minn Baudilio Ros Prat ta' ċittadinanza Spanjola, 
f’isem l-Institut Agrícola Català de Sant Isidre, dwar leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tikser id-Direttiva 2006/123/KE, id-Direttiva dwar is-‘Servizzi’

Il-petizzjonant, il-President tal-the Institut Agrícola Català de Sant Isidre, jiġbed l-attenzjoni 
għal żewġ testi leġiżlattivi tal-gvern awtonomu tal-Katalonja li jiksru d-Direttiva 
2006/123/KE, dwar servizzi fis-suq intern, id-Direttiva dwar is-‘Servizzi’. Dawn huma d-
Digriet 392/2006, li jirregola s-sistema konsultattiva għas-settur tal-biedja, u l-Ordni 
AAM/171/2011, li tistabbilixxi r-regoli għall-għoti ta' għajnuna mill-Istat lil entitajiet 
konsultattivi fis-settur tal-biedja. Il-petizzjonant jiddenunzja li d-Digriet 392/2006 ma ġiex 
emendat biex jittrasponi korrettament il-leġiżlazzjoni Ewropea, għalkemm jindika li jeżisti 
abbozz ta' digriet. Konsegwentement, il-petizzjonant jikkontesta l-legalità tal-Ordni 
AAM/171/2011, minħabba li tagħti għajnuna Statali lil entitajiet skont il-kriterji previsti skont 
id-Digriet 392/2006. Skont il-kundizzjonijiet attwali, hu allegat li l-entità rrappreżentata mill-
petizzjonant, qed issofri diskriminazzjoni illegali. Il-petizzjonant jindika wkoll l-artikoli fit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jistabbilixxu r-regoli tal-kompetizzjoni 
meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-petizzjonant sostna li l-leġiżlazzjoni li timplimenta r-regolamenti tal-UE dwar il-korpi 
konsultattivi għas-settur tal-biedja fir-reġjun ta' Katalunja (Decreto 392/2006, de 17 de 
octubre, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) kienet għadha 
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ma ġietx emendata biex tiġi żgurata kompatibilità mad-Direttiva dwar is-Servizzi 1(id-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar 
is-servizzi fis-suq intern). Il-petizzjonant ressaq l-argument li l-kriterji tal-iskema għall-għoti 
tal-awtorizzazzjoni meħtieġa għall-korpi konsultattiva għas-settur tal-biedja stabbiliti fid-
Digriet imsemmi hawn fuq qajmu tħassib dwar il-kompatibilità mad-Direttiva dwar is-
Servizzi. Il-petizzjonant irrefera b'mod partikolari għall-obbligu li jkun hemm numru 
speċifiku ta' uffiċċji għal kull distrett. B'riżultat ta' dan ir-rekwiżit, jidher li ċerti negozji 
lanqas ma kienu kapaċi jibbenefikaw mill-fondi tal-FAEŻR allokati għal dawk is-servizzi 
mill-awtoritajiet reġjonali.  

Il-Kummissjoni eżaminat id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq fis-sistema legali 
Spanjola. Jidher li d-Decreto 392/2006 dan laħħar ġie emendat bid-Decreto 9/2012, de 
17 de enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña. L-iskop ta' din l-
emenda kien li d-dispożizzjonijiet li jirreferi għalihom il-petizzjonant jiġu adattati għall-
prinċipji tad-Direttiva dwar is-Servizzi u r-Regolament 73/2009 tad-19 ta' January 2009 li 
jistabbilixxi r-regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett favur il-bdiewa skont il-politika 
agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa. L-iskema ta' 
awtorizzazzjoni li preċedentement kienet meħtieġa biex jiġu pprovduti servizzi konsultattivi 
ġiet sostitwita b'dikjarazzjoni bil-quddiem, u l-obbligu, li kkontesta l-petizzjonant, li jkun 
hemm numru minimu ta' uffiċċji għal kull distrett, ma għadux japplika.

Il-dispożizzjonijiet li l-petizzjonant qajjem dubji dwar il-legalità tagħhom, riċentement ġew 
emendati mill-awtoritajiet Spanjoli biex jiżguraw il-kompatibilità tagħhom mad-Direttiva 
dwar is-Servizzi. Għaldaqstant, il-problemi tal-petizzjonant jidhru li ġew solvuti u ma hemm 
l-ebda ġustifikazzjoni biex tittieħed azzjoni ta' infurzar mill-Kummissjoni.

                                               
1   ĠU L376 tas-27.12.2006, p.3


