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DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI 

ta’ 24.11.2015 

li tapprova l-programm tal-iżvilupp rurali ta' Malta għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 

CCI 2014MT06RDNP001 

(It-test bil-Malti biss huwa awtentiku) 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,  

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), 

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005
1
, u 

b’mod partikolari l-Artikolu 10(2) tiegħu, 

Billi: 

(1) Nhar l-1 ta' Lulju 2014, Malta ressqet lill-Kummissjoni programm ta' żvilupp rurali 

għall-appoġġ għaliha mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR), 

skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013. 

(2) Il-programm tal-iżvilupp rurali tfassal minn Malta bl-involviment tas-sħab imsemmija 

fl-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill
2
, skont l-Artikolu 26(2) ta' dak ir-Regolament, u f'kooperazzjoni mal-

Kummissjoni. Il-programm tal-iżvilupp rurali tħejja skont il-preżentazzjoni tal-

kontenut tal-programmi tal-iżvilupp rurali stipulata fl-Anness I tar-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014
3
. 

(3) Il-Kummissjoni vvalutat il-programm tal-iżvilupp rurali skont l-Artikolu 29 tar-

Regolament (UE) Nru 1303/2013 u għamlet il-kummenti tagħha dwaru kif previst fil-

paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu fis-7 ta' Ottubru 2014. Malta pprovdiet lill-Kummissjoni 

l-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa u ssottomettiet programm tal-iżvilupp 

rurali rivedut fl-14 ta' Ottubru 2015 u fis-16 ta' Novembru 2015.  

(4) Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-programm tal-iżvilupp rurali jikkontribwixxi għall-

Istrateġija Ewropa 2020 billi jippromwovi żvilupp rurali sostenibbli madwar l-Unjoni 

                                                 
1 ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487.  
2 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 

Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u 

tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi 

u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320). 
3 Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li 

jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 

(FAEŻR) (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 18). 
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b'mod li jikkumplimenta l-istrumenti l-oħra tal-Politika Agrikola Komuni (il-PAK), 

tal-politika tal-koeżjoni u tal-politika komuni tas-sajd, u li huwa konsistenti mar-

Regolament (UE) Nru 1303/2013, mar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u mal-

kontenut tal-Ftehim ta' Sħubija ma' Malta approvat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

C(2014) 7800 finali tad-29 ta' Ottubru 2014. 

(5) Il-programm tal-iżvilupp rurali fih l-elementi kollha msemmija fl-Artikolu 27(1) sa (6) 

tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE) Nru 

1305/2013. 

(6) Skont l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, il-Kummissjoni vvalutat 

il-konsistenza u l-adegwatezza tal-informazzjoni pprovduta minn Malta dwar l-

applikabbiltà tal-kundizzjonalitajiet ex ante u dwar is-sodisfazzjon tal-

kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli marbutin mal-programm tal-iżvilupp rurali. 

Billi xi kundizzjonalitajiet ex ante applikabbli ma kinux issodisfatti fid-data tat-tressiq 

tal-programm tal-iżvilupp rurali, il-Kummissjoni vvalutat il-konsistenza u l-

adegwatezza tal-informazzjoni pprovduta dwar l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu u l-

iskeda taż-żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, kif ukoll dwar l-entitajiet 

responsabbli għas-sodisfazzjon tal-kundizzjonalitajiet applikabbli ex ante. 

(7) Skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 76 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, din id-

Deċiżjoni tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament skont it-tifsira tal-Artikolu 84 tar-

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
4
. 

Għaldaqstant, l-elementi li jippermettu l-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward ta’ 

dan il-programm tal-iżvilupp rurali għandhom jiġu speċifikati. 

(8) Skont l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, għandha tiġi ffissata l-

kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR. Skont l-Artikolu 59(3) u (4) ta' dak ir-

Regolament, ir-rati ta' kontribuzzjoni għal kull miżura u għal kull tip ta' operazzjoni 

b'rata speċifika ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR, inkluża l-għajnuna teknika, huma 

stipulati fil-programm approvat. 

(9) Din id-Deċiżjoni ma tkoprix għajnuna mill-Istat fit-tifsira tal-Artikoli 107, 108 u 109 

tat-TFUE li taqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE u li 

għadha ma ġietx approvata, 

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:  

Artikolu 1 

Il-programm tal-iżvilupp rurali ta' Malta, mibgħut lill-Kummissjoni fil-verżjoni finali tiegħu 

fis-16 ta' Novembru 2015, b'dan huwa approvat. 

Artikolu 2 

(1) Il-kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR għandha tkun ta' EUR 97 326 898. It-tqassim 

annwali tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni u r-rati ta' kontribuzzjoni għal kull 

miżura u għal kull tip ta' operazzjoni b'rata speċifika ta' kontribuzzjoni mill-FAEŻR 

huma stabbiliti fil-Parti I tal-Anness. 

(2) Il-miri kkwalifikati marbutin ma' kull qasam ta' prijorità pprogrammat huma stipulati 

fil-Parti II tal-Anness. 

                                                 
4 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 

Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u li jħassar 

ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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Artikolu 3 

L-infiq li effettivament jitħallas mill-aġenzija tal-pagamenti tal-programm bejn l-1 ta' Jannar 

2014 u l-31 ta' Diċembru 2023 għandu jkun eliġibbli. 

Artikolu 4 

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Repubblika ta' Malta.  

Magħmula fi Brussell, 24.11.2015 

 Għall-Kummissjoni 

 Phil HOGAN 

 Membru tal-Kummissjoni 

 

 

 


