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1.

IL-KUNTEST

Din il-valutazzjoni tal-impatt iffokat fuq:
•

il-prestazzjoni tal-għodod leġiżlattivi, jiġifieri r-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 834/20071dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar tal-prodotti organiċi u
r-Regolamenti ta' implimentazzjoni tiegħu;

•

ir-rilevanza ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-biedja organika fl-UE.

Fir-Regolament (KE) Nru 834/2007, il-Kunsill immarka għadd ta' kwistjonijiet li
dwarhom il-Kummissjoni adottat rapport2 f'Mejju 2012. Il-Kunsill adotta l-konklużjonijiet3
dwar ir-rapport f'Mejju 2013, li jagħmlu sejħa biex jiġi żviluppat għal livell ambizzjuż issettur tal-biedja organika u biex jiġi rivedut il-qafas legali attwali.
Rapport speċjali4 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri juri għadd ta' dgħufijiet fis-sistema talkontrolli tal-produzzjoni organika u inkluda r-rakkomandazzjonijiet għat-titjib.
Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-biedja organika hija parti mill-Programm talKummissjoni għall-Idoneità u l-Prestazzjoni Regolatorja tal-UE (REFIT).5
Il-valutazzjoni tal-impatt twettqet bl-għajnuna ta' Grupp ta' Tmexxija Interservizz filKummissjoni. L-analiżi hija bbażata fuq seduti ta' smigħ ta' esperti u organizzazzjonijiet, fuq
ir-riżultati ta' konsultazzjoni pubblika wiesgħa (kważi 45 000 tweġiba) u konsultazzjonijiet
immirati, b'mod notevoli mal-Istati Membri u mal-Grupp ta' Konsulenza dwar il-Biedja
Organika.
2.

ID-DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA
2.1.

Il-problema ġenerali u l-fatturi ewlenin tagħha

L-għan ġenerali tal-qafas politiku u leġiżlattiv attwali tal-UE huwa li jiżgura l-iżvilupp
sostenibbli tal-produzzjoni organika. Il-biedja organika mistennija li tiżviluppa bl-istess pass
tas-suq organiku fl-UE. Iżda bejn l-1999 u l-2011 is-suq organiku żdied daqs madwar erba'
darbiet, filwaqt li ż-żona organika tal-UE rduppjat biss fis-snin ta' bejn l-2000 u l-2010. Huma
l-importazzjonijiet li jagħmlu tajjeb għad-distakk ta' bejn il-produzzjoni u d-domanda fl-UE.
Il-konsegwenzi ta' dan huma:
– Opportunitajiet mitlufin għall-produtturi tal-UE,
– Riskju ta' limitazzjoni tal-espansjoni tas-suq organiku,
– Riskju ta' limitazzjoni tal-benefiċċji ambjentali assoċjati mal-biedja organika.
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L-ostakolu ewlieni għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika fl-UE huwa li mhemmx biżżejjed
konverżjoni għall-biedja organika. F'kull rispett ieħor, il-varjetajiet tal-pjanti magħżulin
speċifikament fl-agrikoltura organika u għaliha, huma essenzjali biex tiżdied il-produzzjoni
organika, iżda l-qafas leġiżlattiv attwali qiegħed jimpedixxi l-iżvilupp tal-produzzjoni ta'
inputs, bħalma huma ż-żrieragħ, fil-forom organiċi tagħhom.
Is-suq organiku nbena fuq il-fiduċja tal-konsumaturi, iżda bħalissa qiegħed fil-periklu.
Ir-regoli tal-produzzjoni organika ġew imdgħajfin mill-eċċezzjonijiet u mid-dispożizzjonijiet
mhux ċari. Il-leġiżlazzjoni ma tindirizzax l-impatt ambjentali għaċ-ċiklu tal-ħajja kollu talproduzzjoni organika. Ċerti prattiki li huma permessi mil-leġiżlazzjoni attwali jinjoraw lobbligu ta' livell għoli ta' trattament xieraq tal-annimali fil-produzzjoni organika. L-iżvilupp
ta' skemi privati jwassal għal multiplikazzjoni ta' logos li jikkompetu mal-logo organiku talUE, u dan jikkonfondi lill-konsumaturi. Qegħdin iseħħu każi ta' frodi bħala riżultat tannuqqasijiet fis-sistema tal-kontrolli u fir-reġim tal-importazzjoni.
Mhijiex garantita l-kompetizzjoni ekwa bejn il-produtturi u l-funzjonament tas-suq
uniku mhuwiex effettiv. Pereżempju, dispożizzjonijiet kumplessi dwar azjendi agrikoli bi
produzzjoni konvenzjonali parallela mhumiex qed jiġu implimentati u infurzati kif suppost.
Is-sistema ta' eċċezzjonijiet għar-regoli qed tiġi abbużata minn xi Stati Membri. Rekwiżiti
multipli taċ-ċertifikazzjoni li huma meħtieġa għall-aċċess għal ċerti swieq, u l-approċċi
diversi tal-Istati Membri f'każi fejn jinsabu residwi ta' sustanzi mhux awtorizzati fil-prodotti
organiċi, qegħdin ifixklu l-funzjonament tas-suq uniku. Dan l-istess livell ta' nuqqas ta'
konformità jista' jwassal għal azzjonijiet diverġenti fi Stati Membri differenti. Ir-reġim tarrikonoxximent tal-Korpi tal-Kontroll abbażi tal-ekwivalenza qiegħed iħeġġeġ ilkompetizzjoni fost il-Korpi tal-Kontroll, u dan qed iwassal għal kompetizzjoni inġusta għallprodutturi tal-UE li, barra minn hekk, isibu l-ostakoli biex jidħlu fis-swieq ta' pajjiżi terzi. Ma
setax jiġi stmat kemm hija inġusta l-kompetizzjoni.
Il-leġiżlazzjoni hija wisq kumplessa u tinvolvi livell għoli ta' piż amministrattiv. Bosta
azjendi agrikoli żgħar ma jistgħux jidħlu fis-settur organiku minħabba li l-ispejjeż taċċertifikazzjoni huma kbar wisq u l-piż amministrattiv huwa tqil wisq.
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Dijagramma analitika tal-problemi

Riskju li jiġi llimitat ittkabbir tas-suq organiku

Riskju li jiġu llimitati lbenefiċċji ambjentali
assoċjati mal-Biedja
Organika

Opportunitajiet
mitlufin għallprodutturi tal-UE

Il-qafas politiku u leġiżlattiv tal-UE ma
jipprovdix bażi xierqa għall-iżvilupp sostenibbli
tal-produzzjoni organika

Ostakoli għalliżvilupp talprovvista
domestika

Kompetizzjoni mhux ġusta
u theddida għallfunzjonament tas-suq intern

Riskju li tintilef ilfiduċja talkonsumaturi

Ostakoli tekniċi, ekonomiċi u
strutturali għall-konverżjoni,

Ir-regoli
mdgħajjfin,

Sinerġiji inadegwati bejn ilpolitiki tal-UE.

It-tħassib tas-soċjetà u talkonsumaturi
mhux
indirizzat
b'mod eżawrenti,

Kostijiet
għoljin,

taċ-ċertifikazzjoni

Multiplikazzjoni ta' logos,

Piż amministrattiv tqil,
Ostakoli għall-iżvilupp talproduzzjoni
ta'
"inputs
organiċi",
Leġiżlazzjoni
mhux ċara.

tal-produzzjoni

kumplessa

Nuqqasijiet
fis-sistema
kontrolli
u
fir-reġim
importazzjoni.

taltal-

Dispożizzjonijiet kumplessi mhux
implimentati kif suppost (‘azjendi
agrikoli mħalltin’),
Użu eċċessiv tal-eċċezzjonijiet
għar-regoli,
Il-preżenza ta' reżidwi tassustanzi
indirizzata
b'mod
differenti skont l-Istat Membru,
il-Korp tal-Kontroll jew il-pajjiż
terz,
L-istess livell ta' nuqqas ta'
konformità li jwassal għal
azzjonijiet differenti skont l-Istat
Membru,

u

Ta'
spiss
ċertifikati,

jinħtieġu

ħafna

L-ostakoli għall-aċċess fis-swieq
ta' pajjiżi terzi.

Il-fatturi ewlenin li mhumiex ta' karattru regolatorju jidhru bil-korsiv.

2.2.

Ix-xenarju bażiku

L-iżvilupp tal-provvista domestika se jkompli jitfixkel, minkejja li xi ostakoli ekonomiċi
jistgħu jiġu indirizzati permezz ta' strumenti ġodda tal-PAK.
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Il-fiduċja tal-konsumaturi wisq probabbli se tonqos minħabba li r-regoli tal-produzzjoni
organika ddgħajfu u t-tħassib tas-soċjetà mhuwiex rifless f'dawn ir-regoli. Dan se jħeġġeġ ilħolqien ta' skemi u logos ġodda biex ikomplu jikkompetu ma' dak tal-UE. Hemm probabbiltà
kbira ta' frodi. Ir-reġim tal-importazzjoni se jżid fil-kumplessità tiegħu blimplimentazzjoni ta' reġim ta' konformità għall-korpi tal-kontroll mill-2014 'il quddiem.
Se tkompli tiżdied il-kompetizzjoni għal dawk li jipproduċu l-prodotti organiċi, u se jiġi
pperikolat il-funzjonament tas-suq uniku. Fl-UE, l-Istati Membri x'aktarx li ma
jirnexxilhomx jiksbu r-riżorsi meħtieġa biex japplikaw id-dispożizzjonijiet u l-eċċezzjonijiet
kumplessi b'mod korrett. Fil-pajjiżi terzi, il-kompetizzjoni fost il-Korpi tal-Kontroll se twassal
għat-tnaqqis tal-istandards.
2.3.

Analiżi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà

L-eżerċizzju attwali huwa aġġornament ta' skema eżistenti stabbilita fil-PAK.
Il-produzzjoni u l-kummerċ ta' prodotti u oġġetti tal-ikel agrikoli fis-suq intern u l-iżgurar talintegrità tas-suq intern huma kompetenzi tal-UE kondiviżi mal-Istati Membri.
Skema ta' sustanzi organiċi mifruxa madwar l-UE tkun aktar effiċjenti minn 28 skema
differenti, fl-interessi tal-iżvilupp bla xkiel tas-suq uniku u ta' politika esterna tal-kummerċ
konsistenti.
Hija meħtieġa aktar armonizzazzjoni rigward l-eċċezzjonijiet għar-regoli u l-każi ta' nuqqas
ta' konformità li jwasslu għar-revoka tal-istatus organiku ta' prodott.
3.

L-GĦANIJIET
3.1.

Għanijiet politiċi speċifiċi

• Li jitwarrbu l-ostakoli għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika fl-UE,
• Li tittejjeb il-leġiżlazzjoni biex tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta u biex jittejjeb ilfunzjonament tas-suq uniku,
• Li tinżamm il-fiduċja tal-konsumaturi.
• Is-simplifikazzjoni.
3.2.

L-għanijiet operazzjonali

• Li jiġu ddefiniti regoli ċari u mhux ambigwi tal-produzzjoni,
• Li tiġi implimentata sistema ta' kontrolli bbażata fuq ir-riskju,
• Li jiġi armonizzat l-approċċ lejn il-preżenza ta' residwi ta' sustanzi mhux awtorizzati
fil-prodotti organiċi,
• Li jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti amministrattivi, b'mod partikolari għall-produtturi żżgħar,
• Li tiġi implimentata sistema waħda affidabbli ta' rikonoxximent tal-korpi tal-kontroll
fil-pajjiżi terzi,
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• Li jiġi stabbilit reġim kummerċjali bbilanċjat,
• Li jiġu ssimplifikati r-regoli dwar it-tikkettar,
• Li jiġi integrat it-tħassib tas-soċjetà li qiegħed dejjem jevolvi,
• Li tittejjeb it-trasparenza u tiżdied l-informazzjoni dwar is-settur u dwar il-kummerċ
fil-prodotti organiċi.
4.

L-GĦAŻLIET POLITIĊI

L-għażliet ippreżentati, li huma bbażati fuq diversi perspettivi fit-tul għas-settur organiku,
ġew stabbiliti b'kooperazzjoni fil-qrib mal-partijiet interessati, u jqisu r-riżultati talkonsultazzjoni pubblika li wriet, b'mod partikolari, li ċ-ċittadini tal-UE jixtiequ li lkwistjonijiet ambjentali jiġu aktar meqjusa, li r-regoli tal-produzzjoni jiġu aktar armonizzati u
msaħħa, u li jintemmu l-eċċezzjonijiet.
4.1.

Deskrizzjoni tal-għażliet

• L-Għażla nru 1: status quo imtejjeb
Din tinkludi miżuri leġiżlattivi:
•

li jikkjarifikaw il-kamp ta' applikazzjoni u xi regoli tal-produzzjoni;

•

li r-regoli tat-tikkettar jiġu xi ftit issimplifikati;

•

li s-sistema tal-kontrolli tiġi rinfurzata (proċeduri armonizzati fejn jinsabu rresidwi ta' sustanzi mhux awtorizzati fil-prodotti organiċi; ċertifikazzjoni
elettronika integrata f'bażi tad-dejta f'sit tal-internet tal-UE; kjarifikazzjoni talakkreditazzjoni tal-korpi tal-kontroll);

•

li jitwarrab ir-reġim tal-konformità tal-importazzjoni.

Dawn il-miżuri, li huma meqjusin bħala reazzjoni minima għall-kwistjonijiet identifikati,
huma inklużi fl-għażliet l-oħrajn kollha wkoll.
• L-Għażla nru 1.A: L-għażla nru 1 + li tintemm l-eżenzjoni possibbli għall-bejjiegħ blimnut
• L-Għażla nru 2: għażla ggwidata mis-suq
Din l-għażla timmira li tipprovdi l-kundizzjonijiet meħtieġa għal reazzjoni dinamika għal
aktar żviluppi fis-suq bis-saħħa ta' regoli inqas stretti. Hija tinkludi:
•

miżuri leġiżlattivi li jintegraw bħala dispożizzjonijiet fir-Regolament tal-UE
regoli attwali li ilhom jeżistu bħala eċċezzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri,
u l-abbozzar ta' regoli tal-produzzjoni aktar leġibbli f'dokument għal rasu,

•

Pjan ta' Azzjoni li jiddefinixxi strateġija għall-biedja organika biex is-settur
organiku jiżviluppa malajr.
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• L-Għażla nru 2.A: L-għażla nru 2 + ittestjar sistematiku ta' prodotti organiċi għallpreżenza aċċidentali ta' residwi ta' sustanzi mhux awtorizzati
• L-Għażla nru 3: għażla ggwidata mill-prinċipju
Din l-għażla timmira li tiffoka l-biedja organika mill-ġdid fuq il-prinċipji tagħha. Hija
tinkludi:
•

miżuri leġiżlattivi li jsaħħu r-regoli, b'mod partikolari billi jitwarrbu leċċezzjonijiet, li jirrinfurzaw l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju tas-sistema talkontrolli billi titwarrab l-ispezzjoni obbligatorja ta' kull sena, u li lekwivalenza tiġi ssostitwita mill-konformità fir-reġim tal-importazzjoni talkorpi tal-kontroll;

•

Pjan ta' Azzjoni li jiddefinixxi strateġija għall-biedja organika fl-UE. Dan
jinkludi l-azzjonijiet biex jintgħeleb it-tħassib dwar il-produzzjoni teknika, kif
ukoll politika speċifika dwar l-esportazzjoni.

• L-Għażla nru 3.A: L-għażla nru 3 + obbligu li titkejjel il-prestazzjoni ambjentali ta'
kumpaniji involuti fl-ipproċessar u fl-attivitajiet kummerċjali
• L-Għażla nru 3.B: L-għażla nru 3 + ċertifikazzjoni ta' gruppi
4.2.

4.3.

Kwistjonijiet li dwarhom il-Kunsill talab rapport mingħand il-Kummissjoni:
•

Ma ntwerietx ħtieġa għal regoli armonizzati tal-UE dwar l-ikel organiku
ppreparat minn fornituri tal-ikel.

•

Id-dispożizzjonijiet dwar l-OĠM għandhom jibqgħu kif inhuma għaliex
jilħqu bilanċ bejn il-benefiċċji u l-kostijiet.

•

Il-funzjonament tas-suq uniku ġie indirizzat globalment tul l-analiżi kollha.
Il-pożizzjoni tal-partijiet interessati

Il-partijiet interessati ewlenin fis-settur organiku, IFOAM EU u COPA-COGECA, filbidu appoġġaw l-għażla nru 1, iżda issa daru favur l-għażla nru 3. L-għażla nru 3 ġiet
appoġġata b'mod partikolari mill-organizzazzjonijiet Via Campesina, Slow Food, u minn
organizzazzjonijiet favur it-trattament xieraq tal-annimali. L-għażla nru 2 ġiet appoġġata
l-iktar mill-organizzazzjoni Eurocommerce.
5.

VALUTAZZJONI TAL-IMPATTI TAL-GĦAŻLIET POLITIĊI
Minħabba n-nuqqas ta' statistika affidabbli, il-valutazzjoni tal-għażliet hija primarjament
kwalitattiva.
5.1.

L-għażliet nri 1 u 1.A

Il-biċċa l-kbira tal-ostakoli għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika jibqgħu. Mhumiex
mistennija impatti sinifikanti fuq il-volumi ta' prodotti organiċi fis-suq. Jittejjeb xi ftit ilfunzjonament tas-suq uniku, iżda ma jinkisbux kundizzjonijiet ekwi għall-produtturi
għaliex jibqgħu l-eċċezzjonijiet u r-reġim ta' ekwivalenza għar-rikonoxximent tal-Korpi
tal-Kontroll għadu jħeġġeġ il-kompetizzjoni fost il-Korpi tal-Kontroll.
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Il-fiduċja tal-konsumaturi tiżdied, iżda biss għal żmien qasir, għaliex mhuwiex indirizzat
it-tħassib ewlieni tas-soċjetà u tal-konsumaturi. Ir-riskju li jkun hemm il-frodi jitnaqqas
bis-saħħa taċ-ċertifikazzjoni elettronika. L-iskemi u l-logos privati jkomplu
jimmultiplikaw.
L-għażla 1A hija mistennija li tkompli tnaqqas ir-riskju ta' frodi.
5.2.

L-għażliet nri 2 u 2.A

Ftit huma l-ostakoli għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika fl-UE li jitwarrbu. Lintegrazzjoni tal-eċċezzjonijiet bħala regoli permanenti fil-leġiżlazzjoni tkun twassal
għal regoli aktar flessibbli u għal żieda fil-konverżjonijiet lejn il-produzzjoni organika
fil-bidu. Il-prezzijiet li jitħallsu lill-produtturi jibdew jonqsu, prinċipalment minħabba lkompetizzjoni kbira min-naħa tal-importazzjonijiet. Is-settur progressivament isir inqas u
inqas attraenti. Il-kompetizzjoni ġusta tittejjeb fis-suq intern bl-integrazzjoni taleċċezzjonijiet bħala regoli permanenti, li jkunu aċċessibbli bl-istess mod għall-produtturi
kollha. Madankollu, tibqa' tippersisti l-kompetizzjoni inġusta mal-prodotti impurtati.
Il-fiduċja tal-konsumaturi x'aktarx tonqos għaliex jiddgħajfu r-regoli tal-produzzjoni u
jiżdiedu l-iskemi u l-logos ġodda li joħolqu l-konfużjoni.
Billi r-regoli tal-produzzjoni jkunu inqas stretti, il-pajjiżi terzi jkunu inqas inklinati li
jirrikonoxxu lill-UE bħala ekwivalenti, u jinħolqu d-dubji dwar xi ftehimiet/arranġamenti
ma' pajjiżi terzi li diġà ġew konklużi.
L-għażla nru 2.A ttejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi iżda tinvolvi kostijiet sinifikanti għallprodutturi.
5.3.

L-għażla nru 3

Jitwarrbu ħafna mill-ostakoli għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika. Dawk il-bdiewa
fil-produzzjoni organika li japplikaw bis-sħiħ il-prinċipji organiċi (li ma jużawx derogi)
huma l-iżjed inklinati li jibqgħu fis-settur. It-temma tal-eċċezzjonijiet tagħti spinta lillinputs organiċi, b'mod notevoli l-flieles u ż-żrieragħ. Għandha tonqos il-kompetizzjoni
mill-prodotti impurtati. Tiżdied il-kompetizzjoni ġusta bis-saħħa tat-temma taleċċezzjonijiet u l-applikazzjoni tal-konformità mill-produtturi ta' pajjiżi terzi skont irreġim tal-Korpi tal-Kontroll.
Il-fiduċja tal-konsumaturi tiżdied bis-saħħa ta' regoli aktar stretti. Ikun hemm inqas
skemi u logos privati li jkunu jistgħu jikkompetu mal-logo organiku tal-UE.
Il-konsumaturi jistgħu jkollhom iħallsu iżjed għall-prodotti organiċi minħabba li jogħlew
il-kostijiet tal-produzzjoni, u għaldaqstant dawn il-prodotti ma jkunux affordabbli għallkonsumaturi li jkollhom qliegħ relattivament żgħir. Dan iwassal għal tnaqqis fid-daqs
tas-suq, iżda jkun limitat għal żmien qasir.
L-arranġamenti attwali ta' ekwivalenza ma' pajjiżi rikonoxxuti jkollhom jiġu riveduti
biex il-produtturi tal-UE jibqa' jkollhom kundizzjonijiet ekwi.
L-għażla nru 3.A żżid il-fiduċja tal-konsumaturi għaliex tindirizza t-tħassib ambjentali.
Din l-għażla jkollha impatti ambjentali pożittivi, iżda tpoġġi piż amministrattiv fuq ilproċessuri u n-negozjanti.
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L-għażla 3.B twarrab l-ostakoli addizzjonali għall-iżvilupp tal-produzzjoni organika flUE.
5.4.

Is-simplifikazzjoni

Is-simplifikazzjoni tista' tinkiseb b'kull waħda minn dawn l-għażliet bis-saħħa ta'
dispożizzjonijiet aktar ċari dwar il-kamp ta' applikazzjoni, ir-regoli tal-produzzjoni, ittikkettar u l-kontrolli. Id-dispożizzjonijiet ineffettivi jitwarrbu l-iżjed bl-għażliet 3, 3.A u
3.B (jispiċċaw l-azjendi agrikoli mħalltin u l-approċċ lejn il-kontrolli bbażat fuq ir-riskju
jiġi rinfurzat). L-għażliet 2, 2.A, 3, 3.A u 3.B jissimplifikaw id-deċiżjonijiet dwar leċċezzjonijiet possibbli. Ikun eħfef biex jiġi ġestit ir-reġim ta' konformità għall-Korpi
tal-Kontroll milli hi l-ekwivalenza (3, 3.A u 3.B). Tinkiseb is-simplifikazzjoni għallprodutturi ż-żgħar b'rekwiżiti aktar addattati u speċifiċi dwar iż-żamma tar-reġistri (lgħażliet kollha) u biċ-ċertifikazzjoni tal-gruppi (3.B). L-eżenzjoni mill-kontrolli ma'
tkunx kompatibbli mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti.
Il-leġiżlazzjoni attwali timponi 135 obbligu dwar l-informazzjoni li jinvolvu kostijiet
amministrattivi, 80 minnhom fuq l-operaturi (skont it-tip ta' operazzjoni), 41 fuq lamministrazzjonijiet nazzjonali, u 11 fuq il-korpi tal-kontroll. L-iżjed obbligi peżanti
għall-Istati Membri huma: li jridu jipprovdu d-dejta statistika; ir-rapport dwar lawtorizzazzjonijiet ta' żrieragħ mhux organiċi; li jridu jippubblikaw listi aġġornati taloperaturi; għall-operaturi: li jkollhom iżommu l-evidenza dokumentata dwar l-użu ta'
prodotti (awtorizzati) għall-protezzjoni tal-pjanti u fertilizzanti u dwar il-koeżistenza
(possibbli) tal-produzzjoni konvenzjonali u dik organika, reġistri speċifiċi tar-rekords
dwar il-bhejjem; arranġamenti tal-kontrolli.
Fl-għażliet nri 1 u 1.A, il-livell tal-kostijiet amministrattivi jibqa' l-istess, filwaqt li jista'
jkun hemm frankizz sinifikanti bl-għażliet nri 2, 2.A, 3, 3.A u 3.B, fejn jitwarrbu
rispettivament 34 u 37 obbligu tal-informazzjoni, fil-biċċa l-kbira minħabba li
jintemmew l-eċċezzjonijiet u jkun hemm inqas żamma ta' rekords u rappurtar.
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6.

TQABBIL TAL-GĦAŻLIET U KONKLUŻJONIJIET
6.1.

Tqabbil tal-impatti tal-għażliet

Impatti
soċjoekon
omiċi

L-ambjent

6.2.

L-għażliet

1

1.A

2

2.A

3

3.A

3.B

L-iżvilupp tassuq

+

++

++

+++

++

+++

++

L-erja tal-art
organika u lgħadd ta' azjendi
agrikoli

+

+

++

++

++

++

+++

L-impjiegi flazjendi agrikoli
organiċi

+

+

++

++

++

++

+++

L-introjtu talazjendi organiċi

0

0

-

+

+

+

+

L-integrazzjoni
ta' azjendi
agrikoli żgħar

-

-

--

---

0

0

+++

L-iżvilupp rurali

+

+

+

+

++

++

+++

Il-proċessuri

+

+

++

++

++

++

++

L-importaturi

+

+

+++

++

+

+

+

Is-settur tal'inputs organiċi'

0

0

---

---

+++

+++

+++

Il-bijodiversità,
il-kwalità talilma, il-kwalità
tal-ħamrija

+

+

+

++

++

++

+++

It-trattament
xieraq talannimali

0

0

-

-

++

++

++

Tqabbil tal-potenzjal ta' kull waħda mill-għażliet li tilħaq l-għanijiet
speċifiċi tar-riforma:

L-għażliet

li jitwarrbu l-ostakoli
għall-iżvilupp talproduzzjoni organika
fl-UE

li tittejjeb il-leġiżlazzjoni biex
tiggarantixxi kompetizzjoni
ġusta u biex jittejjeb ilfunzjonament tas-suq uniku

li tinżamm ilfiduċja talkonsumaturi filprodotti organiċi

L-għażla
nru 1

0

+

+

L-għażla
nru 1.A

0

+

+

L-għażla
nru 2

+

++

++

L-għażla
nru 2.A

+

++

+++

L-għażla
nru 3

++

+++

+++
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L-għażla
nru 3.A

++

+++

+++

L-għażla
nru 3.B

+++

+++

++

Fid-dawl tal-valutazzjoni, huwa iżjed żgur li jintlaħqu l-għanijiet politiċi speċifiċi blgħażliet 3.B jew 3.A, u wara dawn, 3, 2.A u 2.
7.

IL-MONITORAĠĠ TAL-POLITIKA
•

L-indikaturi tar-riżultati (PAK): il-proporzjon tal-erja organika fit-total tal-erja
li tintuża għall-agrikoltura; il-proporzjon ta' bhejjem organiċi fit-total ta'
bhejjem imrobbija.

•

L-indikaturi tal-outputs (PAK): erja tal-art organika; l-għadd ta' operaturi talproduzzjoni organika ċċertifikati.

•

Indikaturi addizzjonali dwar il-bhejjem, il-produzzjoni u l-ipproċessar talgħelejjel, l-eċċezzjonijiet, l-għarfien tal-logo organiku tal-UE.
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