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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1064/2012, imressqa minn Don Heenan, ta’ ċittadinanza Irlandiża, 
dwar bidla retrospettiva fil-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ sussidji taħt l-Iskema 
taż-Żoni Żvantaġġati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa bidwi żgħir fl-Irlanda, u għalhekk huwa eliġibbli għal sussidju skont l-
Iskema taż-Żoni Żvantaġġati. Is-sussidju huwa soġġett għal ċerti kundizzjonijiet relatati mal-
għadd ta’ bhejjem li jistgħu jinżammu f’relazzjoni mal-erja ta’ art fir-razzett (unitajiet ta' 
bhejjem/ettaru). Il-petizzjonant jindika li l-awtorità Irlandiża kompetenti biddlet dawn il-
kundizzjonijiet b’mod retrospettiv. Fl-2012, ġiet imħabbra bidla li affettwat l-unitajiet ta’ 
bhejjem/ettaru fis-sena ta' qabel. Il-petizzjonant tilef is-sussidju tiegħu għax il-kundizzjonijiet 
ġew imposti b’mod retrospettiv u hu ma kienx jaf dwarhom, u għalhekk ma setax jikkonforma 
magħhom. Il-petizzjonant iqis li hija ħaġa inġusta li jsiru bidliet retrospettivi f'kundizzjonijiet 
li jkunu applikabbli għas-sena ta' qabel.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-bidliet fil-kundizzjonijiet għall-iskema ta' Konċessjonijiet 
Kumpensatorji għaż-Żoni Żvantaġġati (LFA) (Sussidji lil bdiewa f’żoni bi żvantaġġi, 
minbarra żoni muntanjużi) li ġew introdotti mal-Programm ta’ Żvilupp Rurali (PŻR) 2007-
2013 għall-Irlanda taħt is-7 modifika tiegħu. B’mod partikolari, il-kundizzjonijiet emendati 
biex wieħed jirċievi l-pagamenti tal-2012 kienu jeħtieġu densità ta’ bhejjem minima ta’ 0.3 
unitajiet ta’ bhejjem għal kull ettaru fl-2011. Il-petizzjonant tilef is-sussidju fl-2012 
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minħabba li r-razzett tiegħu ma baqax jissodisfa d-densità minima ta’ bhejjem riveduta fl-
2011. Il-petizzjonant iqis li mhux ġust li jsiru bidliet retrospettivi fil-kundizzjonijiet li kienu 
applikabbli għas-sena preċedenti.

Il-Kummissjoni ma tqisx li l-bidliet fil-kundizzjonijiet għal sussidji lill-bdiewa f’żoni bi 
żvantaġġi, minbarra żoni muntanjużi, kienu jikkostitwixxu bidla retrospettiva/retroattiva. 

Is-sussidji lill-bdiewa f’żoni bi żvantaġġi, minbarra żoni muntanjużi, jingħataw kull sena. 

Il-fatt li bidwi kien jibbenefika minn dawn is-sussidji taħt ċerti kundizzjonijiet f’sena 
partikolari ma jwassalx sabiex dan ikun intitolat jirċievi dawn il-pagamenti s-sena ta’ wara 
taħt l-istess kundizzjonijiet. Hija ġurisprudenza stabbilita li fil-qasam tal-politika agrikola 
komuni, l-operaturi ekonomiċi mhumiex iġġustifikati li jpoġġu l-aspettattivi leġittimi 
tagħhom fiż-żamma ta’ sitwazzjoni eżistenti li tista’ tkun immodifikata fil-kuntest tas-setgħa 
diskrezzjonali tal-awtoritajiet kompetenti.1

Il-bidliet fil-kundizzjonijiet għas-sussidji għall-bdiewa f’żoni bi żvantaġġi, minbarra żoni 
muntanjużi, mhumiex kontra l-prinċipju tal-aspettattivi leġittimi u ċ-ċertezza tad-dritt, 
sakemm jitħabbru qabel il-bidu tal-perjodu tal-applikazzjoni. 

Fit-teorija, l-Awtorità ta’ Ġestjoni tista’, b’ġustifikazzjoni xierqa, tipproponi li ttemm 
kompletament l-Iskema ta' Konċessjonijiet Kumpensatorji għal Żoni Żvantaġġati. L-Istati 
Membri mhumiex obbligati mid-dritt tal-UE li jipprovdu sussidji lill-bdiewa f'żoni bi 
żvantaġġi naturali, minbarra żoni muntanjużi, u ċerti Stati Membri tal-UE ma jagħtux dawn 
il-pagamenti lil bdiewa li jkunu jinsabu f'Żoni Żvantaġġati fil-qafas tal-PŻR tagħhom.

Il-Kummissjoni ma tqisx li l-emenda tal-kundizzjonijiet għall-Iskema ta’ Konċessjonijiet 
Kumpensatorji għal Żoni Żvantaġġati kienet tikkostitwixxi bidla retrospettiva/retroattiva tar-
regoli, peress li l-kundizzjonijiet riveduti għas-sussidji tal-2012 taħt l-iskema tħabbru qabel 
il-bidu tal-perjodu tal-applikazzjoni. 

Il-fatt li s-sussidji tal-2012 jingħataw jekk tintlaħaq densità minima ta' bhejjem ta' 
0.3 unitajiet ta' bhejjem għal kull ettaru fl-2011 fih innifsu mhuwiex raġuni sabiex il-bidla fil-
kundizzjonijiet għall-iskema titqies bħala bidla retrospettiva/retroattiva.2

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tqisx li l-bidliet fil-kundizzjonijiet għas-sussidji lill-bdiewa f’żoni bi 
żvantaġġi, minbarra żoni muntanjużi, kienu jikkostitwixxu bidla retrospettiva/retroattiva. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma tqisx li bl-approvazzjoni tal-proposta għas-7 modifika 
                                               
1 ECJ, sentenza tat-22 ta' Ottubru 2009 fil-Kawża C-449/08, Elbertsen, punt 45; 
sentenza tal-4 ta' Ġunju 2009, Kawża C-241/07, Otsa Talu, punt  51.
2 Ara l-Kawża C-241/07, Otsa Talu, li fiha ġew modifikati l-kundizzjonijiet għall-
eliġibbiltà għall-appoġġ agroambjentali fis-sena 2005 fil-bidu tal-2005 sabiex tiġi ristretta l-
klassi ta' applikanti eliġibbli għal bdiewa li diġà kienu kkonċernati minn deċiżjoni li jingħata 
tali appoġġ fis-sena baġitarja preċedenti. Il-Qorti ddeċidiet li l-Istati Membri mhumiex 
eżentati milli jirrestrinġu l-klassi ta’ benefiċjarji tal-appoġġ għall-iżvilupp rurali b’dan il-mod.
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tal-PŻR 2007-2013 għall-Irlanda, kisret il-prinċipji tal-aspettattivi leġittimi u ċ-ċertezza tad-
dritt. 


