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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Ottubru 2019 

L-Awdituri tal-UE jeżaminaw miżuri eċċezzjonali għas-suq tal-
ħalib 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed teżamina l-miżuri eċċezzjonali li l-UE ħadet biex tiġġieled 
kontra d-disturbi fis-suq tal-prodotti tal-ħalib li seħħew mill-2014 sal-2017. L-awdituri qed 
jeżaminaw jekk dawn il-miżuri, li swew madwar EUR 740 miljun mill-baġit tal-UE, kinux ġew 
imfassla b’mod xieraq u jekk kinux immitigaw l-effetti tad-disturbi b’mod adegwat. L-awdituri 
se jivverifikaw ukoll jekk il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri humiex attwalment 
ippreparati aħjar għad-disturbi futuri fis-suq tal-prodotti tal-ħalib. 

Is-settur tal-produzzjoni tal-ħalib huwa s-settur agrikolu tal-UE li, f’termini ta’ valur, huwa l-aktar 
wieħed importanti (EUR 58 biljun fl-2018) u attwalment huwa jirrappreżenta madwar 14 % 
tal-produzzjoni agrikola. Biex jiġi evitat li l-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib jonqsu għal livelli mhux 
sostenibbli, hemm miżuri – magħrufin bħala ix-“xibka ta’ sikurezza” – li huma stabbiliti biex xi 
bilanċi pożittivi jitneħħew mis-suq temporanjament. Dawn jinvolvu x-xiri u l-ħżin pubbliċi u privati 
ta’ butir u trab tal-ħalib xkumat.  

Fl-2014-2015, il-prezzijiet tal-ħalib għall-produtturi tal-UE naqsu b’madwar 10 ċenteżmi għal kull 
litru għal madwar 30 ċenteżmu. Il-Kummissjoni qieset li s-settur tal-ħalib qed jiffaċċja disturbi 
fis-suq minħabba żbilanċ bejn il-provvista u d-domanda globali, li fih kellha rwol il-projbizzjoni 
Russa fuq l-importazzjoni ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-UE li joriġinaw mill-UE. B’riżultat ta’ 
dan, hija ħadet miżuri eċċezzjonali biex tissupplimenta x-“xibka ta’ sikurezza”. Dawn il-miżuri 
kienu intenzjonati biex jipprovdu għajnuna eċċezzjonali temporanja lil dawk il-bdiewa tal-bhejjem 
u l-produtturi tal-ħalib li l-aktar ġew milquta mid-disturbi. L-Istati Membri setgħu jissupplimentaw 
il-finanzjament mill-UE mill-baġits nazzjonali tagħhom. 

“Il-produtturi tal-ħalib intlaqtu minn tnaqqis sinifikanti fid-dħul tagħhom,” qal Nikolaos Milionis, 
il-Membru tal-QEA li qed imexxi l-awditu. “Aħna se nanalizzaw jekk il-baġit tal-UE ntnefaqx 
tajjeb biex jgħinhom jegħlbu l-kriżi u jekk il-Kummissjoni hijiex lesta għal disturbi futuri fis-suq.” 

Illum, l-awdituri ppubblikaw previżjoni tal-awditu dwar ir-rispons tal-UE għad-disturbi fis-suq 
tal-prodotti tal-ħalib li seħħew mill-2014 sal-2017. Il-previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu 
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informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ 
informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li jkunu qed jiġu awditjati.  

L-awdituri se janalizzaw il-politika tal-Kummissjoni u d-data tal-Istati Membri, kif ukoll se jiġbru 
informazzjoni minn bdiewa, organizzazzjonijiet professjonali u l-industrija tal-prodotti tal-ħalib. 
Huma se jwettqu wkoll żjarat tal-awditjar fi Franza, fl-Italja u fil-Finlandja biex jeżaminaw kif 
il-miżuri ġew implimentati fil-prattika.  

Noti lill-Edituri 

Ir-rapport huwa mistenni li jiġi ppubblikat lejn tmiem l-2020. 

Il-produtturi prinċipali tal-ħalib tal-baqar huma l-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit, in-Netherlands, 
il-Polonja u l-Italja. Żewġ terzi tal-ħalib kollu li jiġi pproċessat minn azjendi agrikoli tal-ħalib jintuża 
għall-produzzjoni tal-ġobon u l-butir.  

Sal-31 ta’ Marzu 2015, l-UE kienet qed topera sistema ta’ kwoti tal-ħalib, li kellha l-għan li tillimita 
l-produzzjoni globali tal-ħalib fl-UE. Il-baġit tal-UE għax-xibka ta’ sikurezza kien ta’ 
EUR 45.3 miljun għall-perjodu 2015-2017. 
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