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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1022/2012 imressqa minn Sean, ta' ċittadinanza Irlandiża, dwar l-
applikazzjoni żbaljata tat-termini u l-kundizzjonijiet tal-Iskemi ta’ Pagament 
Uniku għal kull Razzett u taż-Żoni Żvantaġġati mill-awtoritajiet f'Galway, l-
Irlanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja li d-Dipartiment tal-Agrikoltura, l-Ikel u l-Baħar tal-Irlanda 
applika b'mod żbaljat it-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-iskemi ta’ Pagament Uniku għal kull 
Razzett u taż-Żoni Żvantaġġati, b’rabta mal-Keelderly Commonage, Peterswell, Co. Galway. 
Il-petizzjonant jispjega li l-artijiet imsemmija bbenefikaw għal diversi snin minn intitolamenti 
u pagamenti taħt l-iskemi hawn fuq imsemmija, minħabba r-referenza ta' għalf tagħhom ta' 
99%.  Madankollu, f'Ottubru tal-2010 u fi Frar tal-2011, uffiċjali mid-Dipartiment taw l-istess 
referenzi ta' għalf tal-artijiet ta' 0 % u ta' 10 % rispettivament. Il-petizzjonant jargumenta r-
riżultati ta' dawn l-ispezzjonijiet, u jindika spezzjoni oħra li saret bejn Lulju u Awwissu tal-
2010, li sabet 90% għalf iżda ġiet iddikjarata bħala 'mhux awtorizzata'. Minkejja li mid-dehra 
kien hemm rikonoxximent mill-uffiċċju tad-Dipartiment ta' Galway li t-termini u l-
kundizzjonijiet tal-iskemi kienu qed jiġu applikati b'mod żbaljat, il-petizzjonant jiddikjara li 
d-Dipartiment naqas, ċaħad jew irrifjuta li jikkoreġi l-iskoperti tiegħu. Il-petizzjonant 
jissuġġerixxi li kien hemm irregolaritajiet fil-proċess ta’ spezzjoni, kif ukoll sabiex jiġi 
provdut proċess ta' appell ġust li jinvolvi spezzjoni mill-ġdid tal-artijiet.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013
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Fir-rigward tal-Iskema ta’ Pagament Uniku, il-petizzjonant ġie allokat intitolamenti għall-
pagamenti skont il-mudell storiku applikat fl-Irlanda meta l-iskema ta’ Pagament Uniku ġiet 
introdotta fl-2005. Din l-allokazzjoni saret skont l-Artikolu 43 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1782/20031, applikabbli f’dak iż-żmien. Flimkien ma’ intitolamenti għall-
pagamenti, benefiċjarju jrid ikollu wkoll għad-dispożizzjoni tiegħu ettari eliġibbli sabiex 
jirċievi l-pagamenti tal-Iskema ta’ Pagament Uniku. Skont l-Artikolu 43(2)b) tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 in-numru ta’ ettari eliġibbli jinkludi ż-żona kollha ta’ għalf 
fil-perjodu ta’ referenza (is-snin 2000, 2001 u 2002) kif definita fl-Artikolu 43(3) tar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003.

Kull sena l-intitolamenti għall-pagament iridu jkunu attivati billi jiġu determinati l-ettari 
eliġibbli għar-riċeviment tal-pagamenti. L-ettari eliġibbli huma attwalment definiti fl-
Artikolu 34(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/20092.

Sabiex jiddeterminaw l-ettari eliġibbli l-awtoritajiet Irlandiżi jridu jeżerċitaw kontrolli u
spezzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet attwali tal-UE dwar il-kontrolli fir-rigward tal-kriterji ta’ 
eliġibbiltà jistgħu jinsabu fil-Kapitolu II tat-Titolu III tal-Parti II tar-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 1122/20093. B’mod partikolari, l-Artikolu 34 ta’ dak ir-Regolament 
jitratta d-determinazzjoni taż-żona eliġibbli. Hemm ukoll dispożizzjonijiet tal-UE dwar 
skoperti b’rabta mal-kriterji ta’ eliġibbiltà fit-Taqsima I tal-Kapitolu II tat-Titolu IV tal-
Parti II tal-istess Regolament. L-ebda informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma tidher li 
tindika li dawn ir-regoli ġenerali twarrbu mid-Dipartiment Irlandiż tal-Agrikoltura f’dan il-
każ. 

Bl-istess mod, fir-rigward tal-Iskema taż-Żoni Żvantaġġati, li tifforma parti mill-Programm 
ta’ Żvilupp Rurali fl-Irlanda, hemm regoli ġenerali tal-UE dwar il-kontrolli u verifiki fuq il-
post minn awtoritajiet nazzjonali fis-Sottotaqsima I tat-Taqsima I tal-Kapitolu II tat-Titolu I 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/20114. Barra minn hekk, fir-rigward ta’ dawn
id-dispożizzjonijiet għall-iżvilupp rurali, jidher li m’hemm xejn fl-informazzjoni provduta 
mill-petizzjonant li tindika li dawn twarrrbu mid-Dipartiment Irlandiż tal-Agrikoltura f’dan il-
każ.   

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' 
appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti 
(KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 
1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, Ġ.U., L 270, 21.10.2003, 
p.1. Illum issostitwit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009. 
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ 
dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa, li jemenda r-
Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka ir-Regolament (KE) Nru 
1782/2003, Ġ.U. L 30, 31.01.2009, p. 16.
3 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1122/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-modulazzjoni u s-sistema 
integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll, skont l-iskemi ta’ appoġġ għall-bdiewa previsti għal dak ir-Regolament, kif ukoll 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kundizzjonalità skont l-iskema ta’ 
appoġġ prevista għas-settur tal-inbid, Ġ.U. L 316, 2.12.2009, p 65.
4 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2011 tas-27 ta’ Jannar 2011 li jistabbilixxi 
regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005, dwar 
l-implimentazzjoni tal- proċeduri ta’ kontroll kif ukoll kundizzjonalità fir-rigward ta’ miżuri 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp rurali, ĠU L 25, 28.1.2011, p. 8. 
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Skont l-arranġamenti li jirregolaw il-funzjonament tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), mill-
bidu tal-eżistenza tagħha [l-Unjoni “ma tiddelegax” l-implimentazzjoni lill-Istati Membri, ara 
l-Artikolu 291(1) TFUE] l-Istati Membri kienu responsabbli mill-eżekuzzjoni tar-regoli tal-
PAK u b’mod partikolari tal-pagamenti lill-benefiċarji. B’konsegwenza tar-responsabbiltà 
tagħhom li jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-baġit tal-UE, huwa l-kompitu tal-Istati Membri 
li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jissodisfaw lilhom infushom li s-sussidji qed jingħataw 
b’mod korrett u biex jipprevjenu u jindirizzaw l-irregolaritajiet1. Dan il-prinċipju japplika 
għal pagamenti magħmula kemm taħt l-ewwel Pilastru (Skema ta’ Pagament Uniku) kif ukoll 
taħt it-tieni Pilastru (Skema taż-Żoni Żvantaġġati) tal-PAK. 

Konsegwentement, tilwim relatat mal-ġestjoni amministrattiva ta’ każ individwali, bħal każ li 
jikkonċerna l-evalwazzjoni fattwali tad-daqs taż-żoni ta’ għalf, irid jiġi kkunsidrat mill-
awtoritajiet nazzjonali.

Billi l-evalwazzjoni tal-informazzjoni miksuba waqt l-ispezzjonijiet mid-Dipartiment tal-
Agrikoltura taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni ma tistax 
tissostitwixxi l-evalwazzjoni tagħha għal dik tal-awtoritajiet nazzjonali u tintervjeni fil-
proċeduri amministrattivi ta’ dan il-każ.

Konsegwentement, jidher li r-rimedju għas-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant irid jinstab 
permezz ta’ appell kontra l-aħħar deċiżjoni tad-Dipartiment f’qorti nazzjonali, li tista’ tevalwa 
l-legalità ta’ din id-deċiżjoni.

Fl-aħħar nett, l-evalwazzjoni tal-korrettezza tal-proċeduri nazzjonali amministrattivi ta’ 
appell, bħall-evalwazzjoni tal-allegazzjonijiet magħmula mill-petizzjonant li l-Uffiċjali tad-
Dipartiment dewmu proċess ta’ appell, taqa' wkoll barra mill-kompetenza tal-Kummissjoni 
Ewropea. Ikun il-kompitu tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti li jevalwaw il-legalità tal-
proċess ta’ appell inkwistjoni.   

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli attwalmant, il-każ ma jinkludi l-ebda element legali li 
jiġġustifika intervenzjoni mill-Kummissjoni. Il-ġestjoni amministrattiva ta’ dan il-każ 
individwali hija kwistjoni għat-tribunali amministrattivi jew ġudizzjarji nazzjonali.

                                               
1 Ara l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal- 21 ta’ Ġunju 2005 
dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni, ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1. 


