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Suġġett: Petizzjoni 0572/2012 imressqa minn Gredo Förster, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar is-sussidji agrikoli tal-UE lil-linji tal-ajru fuq l-ikliet 
abbord

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont artikli tal-gazzetti u programmi tat-TV, linji tal-ajru kbar Ewropej jirċievu sussidji 
agrikoli fuq l-ikliet abbord. Il-ġustifikazzjoni tkun li l-prodott mixtri fl-UE qed jiġi servut 
bħala ikliet barra l-fruntieri tal-UE u dan hu kklassifikat bħala esportazzjoni. Il-petizzjonant 
għandu oġġezzjoni għal din il-prattika u jitlob lill-Parlament biex iwaqqafha.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-petizzjonant jilmenta li l-linji tal-ajru, waqt li jkunu qed itiru fuq pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
iservu lill-passiġġieri tagħhom ikliet li huma parzjalment sussidjati mill-fondi agrikoli tal-UE. 
Fl-opinjoni tiegħu l-linji tal-ajru jagħmlu qligħ lil hinn mil-livell tas-sussidju, u l-prinċipji tas-
suq ħieles għandhom jipprevjenu li jkunu ffinanzjati minn fondi agrikoli tal-UE destinati 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

Il-fondi agrikoli tal-UE ikkonċernati mhumiex destinati għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, imma 
biex jistabbilizzaw is-swieq agrikoli tal-Unjoni taħt il-Politika Agrikola Komuni (PAK). Taħt 
l-Artikoli 38-44 tat-Trattat, ir-Regolament tal-Kunsill dwar l-Organizzazzjoni Komuni tas-
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Suq uniku 1 jipprovdi għal rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni li jiffunzjonaw sa fejn hu 
neċessarju biex tippermetti esportazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli abbażi ta’ kwotazzjonijiet 
jew prezzijiet tas-suq dinji. Fi kliem ieħor, ir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni għandhom 
joħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-prodotti agrikoli prodotti mill-UE u minn pajjiż terz.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni li timplimenta r-Regolament 2 tikkjarifika li l-provvisti 
għall-ikel (jiġifieri, il-provvediment ta’ ikel abbord ajruplani jew bastimenti) ta’ prodotti 
agrikoli għall-ajruplani fuq titjiriet internazzjonali huma esportazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli 
li jikkwalifikaw għal rifużjonijiet tal-esportazzjoni.Ir-raġuni għal din hija li l-intrapriżi tal-
provvisti tal-ikel għandhom alternattivi biex jużaw prodotti agrikoli prodotti mill-Unjoni. 
Huma jistgħu pereżempju, jiddeċiedu li jixtru provvisti tal-ikel fuq il-livell tal-prezz tas-suq 
dinji fil-pajjiż terz minn fejn jitlaq jew jinżel l-ajruplan.  

Ir-riformi mill-2003 u l-iżviluppi ekonomiċi sussegwenti diġà prattikament ikkawżaw 
eliminazzjoni gradwali tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni, inklużi dawk tal-ikel. Meta r-
rifużjonijiet kienu temporanjament attivati mill-ġdid fis-settur tal-ħalib bħala miżura tal-kriżi 
fl-2009, ir-rifużjonijiet kienu esklużi għall-prodotti tal-ħalib għall-provvisti tal-ikel. Illum, 
f’sitta mit-tmien setturi eliġibbli, m’hemmx rifużjonijiet tal-esportazzjoni; ir-rifużjonijiet tal-
esportazzjoni baqgħu disponibbli biss għal ċerti prodotti fis-setturi tat-tjur u l-bajd.3

Konklużjoni

Wara r-riforma tal-KAP tal-politika tar-rifużjoni tal-esportazzjoni, ir-rifużjonijiet baqgħu 
disponibbli biss għal ftit prodotti. Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja jekk l-istrument 
tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni fi kwalunkwe settur jew għal kwalunkwe destinazzjoni, 
inkluż l-provvisti tal-ikel, għadux utli bħala mezz biex jistabbilizza s-swieq agrikoli. Barra 
minn hekk, dawn ir-rifużjonijiet huma soġġetti għal negozjati ta’ kummerċ internazzjonali li 
jistgħu jkomplu jnaqqsu l-użu limitat tagħhom.

                                               
1 L-Artikolu 162 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007, ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1
2 L-Artikolu 33(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 612/2009, ĠU L 186, 17.7.2009, p.1
3 Ara bħala eżempju r-Regolament (KE) Nru 535/2012 jew 341/2012


