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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Komoros skada f'Diċembru 2010. Il-
Protokoll il-ġdid huwa validu mill-2011 sal-2013 u għandu jiġi applikat b'mod provviżorju, fl-
istennija tal-proċedura ta' approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Skont l-Artikolu 43(2) u l-Artikolu 218(6)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Parlament Ewropew jista' jagħti l-approvazzjoni tiegħu jew le. 

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut, il-karatteristiki tal-ftehim huma dawn li ġejjin:

Tip tan-nefqa 2011 2012 2013 TOTAL

tunnellaġġ 
ekwivalenti għal 
4850 tunnellata 
fis-sena 
b'65€/tunn.

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

implimentazzjon
i tal-politika 
settorjali tas-sajd 
fil-Komoros

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

TOTAL 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Wara li ssir evalwazzjoni komuni tal-istat tal-istokkijiet, jista' jkun hemm il-possibilità li l-
kwoti tas-sajd jerġgħu jiġu aġġustati, b'ċerti kundizzjonijiet. 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE se tkun tikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

 ammont annwali ta’ EUR 315 250 għad-drittijiet tas-sajd għal 4 850 tunnellata fis-
sena (EUR 65 kull tunnellata);

 ammont ta’ EUR 300 000 għall-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-
sajd tal-Komoros;

Jiġifieri, total ta' EUR 615 250 kull sena.
Jiġifieri, ammont totali ta' EUR 1 845 750 għat-tliet snin tal-ftehim.

M’hemm ebda limitu massimu għall-qabdiet tat-tonn addizzjonali mill-bastimenti 
Komunitarji. Kull tunnellata addizzjonali tiswa EUR 65. Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-
bastimenti Komunitarji jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont totali 
annwali, l-ammont li jaqbeż dak il-limitu jitħallas is-sena ta' wara. 

Skont il-klassifika tal-2010 ta' Transparency International dwar il-korruzzjoni tal-istati, l-
Unjoni tal-Komoros qiegħda fil-154 post fuq 178 pajjiż. Il-Kummissjoni jeħtieġ li tivverifika 
kemm intużaw mill-fondi ntefqu u kemm se jintużaw kif miftiehem mal-Unjoni tal-Komoros.

Għaldaqstant il-Kumitat BUDG hu tal-fehma li għandhom jitqiesu l-aspetti li ġejjin waqt l-
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implimentazzjoni tal-ftehim:

 kull sena għandu jiġi vvalutat jekk l-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom joperaw fil-
qafas tal-Protokoll anness mal-Ftehim osservawx id-dispożizzjonijet rigward ir-
rappurtar tal-qbid. Fejn id-dispożizzjonijiet ma jiġux osservati, il-Kummissjoni 
għandha tirrifjuta t-talbiet għal liċenzji tas-sajd mitluba minn dawn il-pajjiżi għas-sena 
ta' wara. 

 kull sena għandu jiġi ppreżentat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati tal-programm settorjali multiannwali deskritt fl-Artikolu 7 tal-Protokoll, kif 
ukoll dwar il-konformità mill-Istati Membri mar-rekwiżit ta' rappurtar tal-qbid.

 qabel l-iskadenza tal-Protokoll jew qabel il-bidu tan-negozjati għat-tiġdid eventwali 
tiegħu, għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill valutazzjoni ex 
post tal-Protokoll, inkluża analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla man-nefqa.

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
jipproponi li l-Parlament japprova l-konklużjoni tal-ftehim, u jesprimi x-xewqa li, waqt l-
implimentazzjoni tal-ftehim, il-punti segwenti jitqiesu mill-Kummissjoni Ewropea u mill-
Unjoni tal-Komoros:

a) kull sena għandu jiġi vvalutat jekk l-Istati Membri li l-bastimenti tagħhom joperaw fil-
qafas tal-Protokoll anness mal-Ftehim osservawx id-dispożizzjonijet rigward ir-rappurtar tal-
qbid. Fejn id-dispożizzjonijiet ma jiġux osservati, il-Kummissjoni għandha tirrifjuta t-talbiet 
għal liċenzji tas-sajd mitluba minn dawn il-pajjiżi għas-sena ta' wara. 

b) kull sena għandu jiġi ppreżentat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati tal-programm settorjali multiannwali deskritt fl-Artikolu 7 tal-Protokoll, kif ukoll 
dwar il-konformità mill-Istati Membri mar-rekwiżit ta' rappurtar tal-qbid.

c) qabel l-iskadenza tal-Protokoll jew qabel il-bidu tan-negozjati għat-tiġdid eventwali 
tiegħu, għandha tiġi ppreżentata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill valutazzjoni ex post
tal-Protokoll, inkluża analiżi tal-benefiċċji meta mqabbla man-nefqa.


