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Pedro Guerreiro
Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madejra, mill-Gżejjer 
Kanari u d-dipartimenti Franċiżi tal-Gujana u r-Réunion bejn l-2007 u l-2013.

Proposta għal regolament (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 17
Titolu

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż 
addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' 
ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn 
Madejra, mill-Gżejjer Kanari u d-
dipartimenti Franċiżi tal-Gujana u r-Réunion 
bejn l-2007 u l-2013.

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż 
addizzjonali li jirriżultaw mill-bgħudija 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti 
tas-sajd mill-Azores, minn Madejra, mill-
Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi tal-
Gujana u r-Réunion.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Peress li dan jitratta it-tkomplija mill-ġdid ta' l-iskema li tikkumpensa għall-ispejjeż 
addizzjonali li ntefqu fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd ta' l-ibgħad reġjuni 
(UPR), kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 2328/2003, li skada fil-31 ta' Diċembru 2006, 
m'hemm l-ebda raġuni biex wieħed ibiddel it-titolu.
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Barra minn dan, peress li l-iskema maħluqa hi destinata biex tikkumpensa għall-ispejjeż 
addizzjonali li jkollhom l-operaturi fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd ta' dawn l-
ibgħad reġjuni minħabba l-iżvantaġġi partikulari tagħhom li huma permanenti, l-iskema 
m'għandhiex tkun limitata fil-ħin.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 18
Titolu

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż 
addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' 
ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn 
Madejra, mill-Gżejjer Kanari u d-
dipartimenti Franċiżi tal-Gujana u r-Réunion 
bejn l-2007 u l-2013.

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jdaħħal skema ta' kumpens għall-ispejjeż 
addizzjonali ġġenerati mill-bgħudija fil-
kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-
sajd mill-Azores, minn Madejra, mill-
Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi tal-
Gujana u r-Réunion.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

(Din il-modifika tapplika għat-totalità tat-test leġiżlattiv. Fil-każ ta' l-adozzjoni, dawn il-
modifiki tekniċi għandhom isiru lit-test kollu). L-iskema POSEI għas-sajd (Programm ta' 
għażla speċifika għall-iżolazzjoni u l-insularità) għandha tkun skema mhux limitata fil-ħin, 
bħal fil-każ ta' POSEI għall-agrikoltura, sakemm il-limiti ġeografiċi u strutturali marbuta 
mal-bgħudija li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tagħha ma jkunux modifikabbli.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 19
Premessa 5a (ġdida)

(5a) Il-provvista għas-suq Komunitarju 
għandha tkun awtorizzata, fil-limitu tal-
kapaċità tal-produzzjoni attwali, meta l-
qabdiet tal-flotot tas-sajd ta' l-ibgħad 
reġjuni ma jkunux biżżejjed għall-provvista 
ta' l-industrija ta' trasformazzjoni ta' ħut 
lokali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rikors għall-importazzjoni intrakommunitarja għandu jkun awtorizzat meta l-qabdiet tal-
flotot ta' l-ibgħad reġjuni ma jkunux biżżejjed biex jiggarantixxi r-rentabilità ta' l-istrutturi 
transformatriċi tal-ħut f'dawn ir-reġjuni. Il-Kummissjoni turi fir-rapport tagħha 
COM(2006)0734, paġna 9, li "għal xi industriji l-importazzjonijiet huma bżonnjużi għall-
ekonomiji fil-kobor u għall-użu tal-kapaċità sħiħa ta' l-intrapriża".

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 20
Premessa 7a (ġdida)

(7a) Tista' tingħata deroga lill-politika 
konstanti tal-Kummissjoni li ma jiġux 
awtorizzati għajnuniet Statali għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, tat-
trasformazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tas-sajd li tinsab fl-Anness I tat-
Trattat, sabiex jittaffew ir-restrizzjonijiet 
speċifiċi tal-produzzjoni tal-ħut ta' l-ibgħad 
reġjuni marbuta ma' l-iżolazzjoni, ma' l-
insularità, mal-bgħudija, ad-daqs żgħir, 
mar-riljiev, mal-klima u mad-dipendenza 
ekonomika fir-rigward ta' numru żgħir ta' 
prodotti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Premessa li tikkorrispondi mal-proposta għal Artikolu 7a ġdid tar-rapporteur (emenda 15).

Bħal POSEI għall-agrikoltura, stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 247/2006 tal-Kunsill, u 
b'mod paralleli ma' din l-iskema, meta wieħed iqis ir-restrizzjonijiet partikulari li 
jikkaratterizzaw l-ibgħad reġjuni, imsemmija fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat, għandha tingħata 
skeda ta' eċċezzjoni lill-ibgħad reġjuni f'dak li jikkonċerna l-għajnuniet Statali, filwaqt li jkun 
possibbli li l-iskema ta' kumpens tiġi kompluta permezz ta' għajnuniet nazzjonali.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 21
Premessa 7a (ġdida)
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(7a) Tista' tingħata deroga lill-politika 
konstanti tal-Kummissjoni li ma jiġux 
awtorizzati għajnuniet Statali għall-
funzjonament fis-settur tal-produzzjoni, tat-
trasformazzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodotti tas-sajd li tinsab fit-Trattat, 
sabiex jittaffew ir-restrizzjonijiet speċifiċi 
tal-produzzjoni tal-ħut ta' l-ibgħad reġjuni 
marbuta ma' l-iżolazzjoni, ma' l-insularità, 
mal-bgħudija, ad-daqs żgħir, mar-riljiev, 
mal-klima u mad-dipendenza ekonomika 
fir-rigward ta' numru żgħir ta' prodotti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiftaħ skeda ta' eċċezzjoni għall-ibgħad reġjuni f'dak li 
jikkonċerna l-għajnuniet Statali fis-settur tas-sajd, fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet previsti fir-
reviżjoni riċenti ta' POSEI għall-agrikoltura.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 22
Premessa 9

(9) Biex ikun possibli li tittieħed deċiżjoni 
dwar jekk titkompliex l-iskema tal-kumpens 
wara l-2013, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew ibbażat fuq 
evalwazzjoni indipendenti fi żmien xieraq 
qabel ma tintemm l-iskema.

(9) Minn issa sal-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew ibbażat fuq evalwazzjoni 
indipendenti, li għandu jirraporta dwar l-
applikazzjoni tal-kumpens u janalizza l-
impatt tiegħu fuq it-twettiq ta' l-objettivi ta' 
dan ir-regolament, u għandu jkun 
akkumpanjat, jekk ikun il-każ, minn 
proposti leġiżlattivi xierqa.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi koerenti mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8(2) ta' din il-proposta u 
għandha ssir paralleli mad-dispożizzjonijiet simili tar-regolament relatat għal POSEI għall-
agrikoltura.
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Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 23
Premessa 9

(9) Biex ikun possibli li tittieħed deċiżjoni 
dwar jekk titkompliex l-iskema tal-kumpens 
wara l-2013, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew ibbażat fuq 
evalwazzjoni indipendenti fi żmien xieraq
qabel ma tintemm l-iskema.

(9) Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 
Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew ibbażat fuq evalwazzjoni 
indipendenti fi żmien xieraq, biex turi l-
impatt ta' l-azzjonijiet imwettqa fil-qafas ta' 
dan ir-regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskema POSEI għas-sajd (Programm ta' għażliet speċifiċi  għall-iżolazzjoni u l-insularità) 
għandha tkun skema mhux limitata fil-ħin, bħal fil-każ ta' POSEI għall-agrikoltura, sakemm 
il-limiti ġeografiċi u strutturali marbuta mal-bgħudija li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tagħha 
ma jkunux modifikabbli.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 24
Artikolu 3, paragrafu 1, sentenza introduttorja

1. Il-kumpens għandu jitħallas lill-operaturi 
li ġejjin li jidħlu għal spejjeż addizzjonali 
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
sajd:

1. Il-kumpens għandu jitħallas lill-operaturi 
li ġejjin li jidħlu għal spejjeż addizzjonali li 
jirriżultaw mill-bgħudija għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd 
tar-reġjuni msemmija f'Artikolu 1:

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B'koerenza mat-titolu propost għar-regolament. Ara l-emenda 17.



AM\655523MT.doc PE 386.314v01-00 6/14 AM\

MT

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 25
Artikolu 3, paragrafu 1, punt c)

c) l-operaturi fis-settur ta' l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni jew assoċjazzjonijiet 
ta' operaturi bħal dawn, li jidħlu fi spejjeż 
addizzjonali biex jikkummerċjalizzaw il-
prodotti kkonċernati.

c) l-operaturi fis-settur ta' l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni jew assoċjazzjonijiet 
ta' operaturi bħal dawn.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Test żejjed, li diġà jinsab fis-sentenza introduttorja tal-Paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Pedro Guerreiro

Emenda 26
Artikolu 3, paragrafu 1, punt c)

c) l-operaturi fis-settur ta' l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni jew assoċjazzjonijiet 
ta' operaturi bħal dawn, li jidħlu fi spejjeż 
addizzjonali biex jikkummerċjalizzaw il-
prodotti kkonċernati.

c) l-operaturi fis-settur ta' l-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni jew assoċjazzjonijiet 
ta' operaturi bħal dawn, li jidħlu fi spejjeż 
addizzjonali biex jipproduċu u
jikkummerċjalizzaw il-prodotti kkonċernati.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fatturi oħra, li jikkonċernaw l-ibgħad reġjuni, partikolarment in-
nuqqas ta' ekonomiji ta' livell u l-ispejjeż għolja tal-produzzjoni. Għalhekk m'għandhiex issir 
enfasi żejda fuq l-ispejjeż tat-trasport biss u jeħtieġ li wieħed jikkunsidra l-ispejjeż l-oħra tal-
produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 27
Artikolu 4, paragrafu 4a (ġdid)

4a Madankollu, b'deroga mill-Paragrafu 4, 
punt b), meta s-sajd fir-reġjuni msemmija 
fl-Artikolu 1 ma jkunx biżżejjed biex 
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jiżgura l-attività ta' l-industrija 
transformatriċi lokali, il-kumpens jingħata, 
fuq bażi eċċezzjonali, lill-prodotti ta' sajd li 
jkunu nqabdu minn bastimenti ta' sajd 
Komunitarji.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Wieħed wieħed jirrimedja għall-insuffiċjenza frekwenti tas-sajd tal-flotot mhux reġistrati fl-
ibgħad reġjuni u biex tkun żgurata attività normali ta' l-industriji lokali, għandu jkun 
possibbli li jingħata l-kumpens bl-istess mod lill-prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti 
tas-sajd Komunitarji li ma jkunux reġistrati fl-ibgħad reġjuni.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 28
Artikolu 4, paragrafu 4a (ġdid)

4a.  Madanakollu, meta l-prodotti tas-sajd 
maqbuda lokalment ma jkunux biżżejjed 
biex jiżguraw l-attività tal-kumpaniji lokali 
ta' trasformazzjoni, jingħata kumpens 
għall-provvisti fi prodotti ta' sajd mhux 
trasformati li jkunu ġejjin minn Stati 
Membri ta' l-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rikors għall-importazzjoni intrakommunitarja għandu jkun awtorizzat meta l-qabdiet tal-
flotot tar-reġjuni mbiegħda ħafna ma jkunux biżżejjed biex jiggarantixxi r-rentabilità ta' l-
istrutturi transformatriċi tal-ħut f'dawn ir-reġjuni. Il-Kummissjoni turi fir-rapport tagħha 
COM(2006)0734, paġna 9, li "għal xi industriji l-importazzjonijiet huma bżonnjużi għall-
ekonomiji fil-kobor u għall-użu tal-kapaċità sħiħa ta' l-intrapriża".
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Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 29
Artikolu 5, paragrafu 2, punt a)

a) għal kull prodott tas-sajd, l-ispejjeż 
addizzjonali kawża ta' l-iżvantaġġi speċifiċi 
tar-reġjuni kkonċernati, partikolarment l-
infiq għat-trasport lejn il-kontinent 
Ewropew,

a) għal kull prodott tas-sajd, l-ispejjeż 
addizzjonali kawża ta' l-iżvantaġġi speċifiċi 
tar-reġjuni kkonċernati, jiġifieri l-infiq għat-
trasport lejn il-kontinent Ewropew,

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 5 tar-rapporteur.

Il-kumpens għandu jqis spejjeż oħra li jinfluwenzaw il-livell ta' spejjeż addizjonali, kif ukoll 
spejjeż tat-trasport. Barra minnn hekk, f'dawn l-ispejjeż ta' trasport, wieħed m'għandux 
jiffoka biss fuq it-trasportazzjoni lejn il-kontinent Ewropew, imma wkoll trasport bejn l-
ibgħad reġjuni u lejn l-parti interna ta' l-ibgħad reġjuni. Mill-bqija, dan il-pass hu konformi 
ma' l-objettivi tal-programm speċifiku ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali, propost mill-
Kummissjoni fil-qafas tas-sħubija imsaħħa għall-ibgħad reġjuni: tnaqqis tad-defiċit ta' 
aċċessibilità ta' dawn ir-reġjuni mhux biss f'relazzjoni mal-kontinent Ewropew imma wkoll 
bejn l-ibgħad reġjuni u lejn il-parti interna tat-territorju tagħhom.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 30
Artikolu 5, paragrafu 2, punt b)

b) kull tip ieħor ta' intervent pubbliku li 
jaffettwa l-livell ta' spejjeż addizzjonali.

b) kull tip ieħor ta' spejjeż li jaffettwa l-livell 
ta' spejjeż addizzjonali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Barra l-ispejjeż ta' trasport, hemm spejjeż oħra konnessi li jikkontribwixxu għall-ispejjeż 
addizzjonali li jkollhom l-operatuir fil-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd -
pereżempju, l-ispejjeż addizzjonali li jirrappreżentaw il-melħ, iż-żjut u l-materji primi l-oħra 
użati fit-trasformazzjoni tal-ħut - u li jridu jitqiesu wkoll fil-kumepns.
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Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 31
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Il-kumpens għall-ispejjez adizzjonali 
għandu jkun proporzjonali għall-ispejjeż 
addizzjonali li għalihom il-kumpens huwa 
mmirat li jpatti, u m'għandux jaqbeż il-75% 
ta' l-ispejjez tat-trasport lejn il-kontinent 
Ewropew u spejjeż oħra relatati.

3. Il-kumpens għall-ispejjez adizzjonali hu 
proporzjonali għall-ispejjeż addizzjonali li 
għalihom il-kumpens huwa mmirat li jpatti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens m'għandux ikun ibbażat biss fuq l-ispejjeż ta' trasport u m'għandux jillimita ruħu 
għal 75% minn dawn l-ispejjeż (m'hemmx limitu fil-POSEI għall-agrikoltura), anke jekk 
wieħed jaċċetta li għandu jiġi evitat kumpens żejjed.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 32
Artikolu 5, paragrafu 3

3. Il-kumpens għall-ispejjez adizzjonali 
għandu jkun proporzjonali għall-ispejjeż 
addizzjonali li għalihom il-kumpens huwa 
mmirat li jpatti, u m'għandux jaqbeż il-75% 
ta' l-ispejjez tat-trasport lejn il-kontinent 
Ewropew u spejjeż oħra relatati.

3. Il-kumpens għall-ispejjez adizzjonali 
għandu jkun proporzjonali għall-ispejjeż 
addizzjonali li għalihom il-kumpens huwa 
mmirat li jpatti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

M'għandux jiġi previst limitu massimu għall-kumpens ta' l-ispejjeż addizzjonali, mutatis 
mutandis u b'mod paralleli mal-POSEI għall-agrikoltura.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 33
Artikolu 6

L-Istati Membri kkonċernati jistgħu 1. L-Istati Membri kkonċernati jistgħu 
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jaġġustaw il-lista u l-kwantitajiet ta' sajd 
eleġibbli, imsemmija fl-Artikolu 4(1), u l-
livell ta' kumpens imsemmi fl-Artikolu 5(1), 
biex jitqiesu t-tibdil fil-kundizzjonijiet 
sakemm jiġi rispettat t-total ta' l-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 5(4).

jaġġustaw il-lista u l-kwantitajiet ta' sajd 
eleġibbli, imsemmija fl-Artikolu 4(1), u l-
livell ta' kumpens imsemmi fl-Artikolu 5(1),
biex jitqiesu t-tibdil fil-kundizzjonijiet 
sakemm jiġi rispettat t-total ta' l-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 5(4).

2. L-adattazzjonijiet previsti fil-Paragrafu 1 
jistgħu jikkonsistu minn modulazzjoni tal-
kwantitajiet ta' prodotti tas-sajd 
ammissibbli għall-benefiċċju tal-kumpens, 
kif ukoll mil-livell tal-kumpens, fil-parti 
interna tar-reġjun jew bejn ir-reġjuni li 
jappartjenu għall-istess Stat Membru.
3. Sabiex titqies l-evoluzzjoni taċ-
ċirkostanzi, il-Kummissjoni tista', wara 
informazzjoni li tirċievi mill-Istati Membri 
interessati, timmodula l-kwantitajiet tal-
prodotti tas-sajd ammissibbli għall-
benefiċċju tal-kumpens, kif ukoll il-livell 
tal-kumpens, bejn l-Istati Membri 
differenti.
Il-modulazzjoni ssir fil-limiti ta' l-ammont 
totali annwali tal-kumpens iffissat mill-
awtorità baġitarja u mingħajr preġudizzju 
għall-bażi ta' tqassim rispettiva, 
b'konformità ma' l-ammonti previsti fl-
Artikolu 5(4).
Barra minn dan, il-modulazzjoni għandha 
tqis, b'mod partikulari, is-sitwazzjoni ta' l-
istokkijiet bijoloġiċi sensittivi, il-livell ta' l-
ispejjeż addizzjonali u l-aspetti 
kwalifikattivi u kwantifikattivi tal-
produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Dan ifisser li aħjar tingħata flessibilità lill-Istati Membri fid-definizzjoni u fl-adattazzjoni tal-
listi ta' prodotti tas-sajd u tal-kwantitajiet korrispondenti ammissibbli għall-benefiċċju tal-
kumpens, kif ukoll tal-livell tal-kumpens, fil-limitu ta' ammont totali annwali ffissat. Din il-
flessibilità tista' tikkonsisti minn modulazzjoni f'reġjun jew bejn reġjuni li jappartjenu għall-
istess Stat Membru, permezz tar-rispett tal-limitu massimu ffissat u tal-bażi ta' tqassim.  Din 
tikkonċerna l-modulazzjoni bejn l-Istati Membri differenti, bl-għan li jiġi ottimizzat il-
kumpens previst f'dan ir-regolament. 
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Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 34
Artikolu 7, paragrafu 1

1. Fi żmien erba' xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jissottometti lill-
Kummissjoni l-lista u l-kwantitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 4(1) u l-livell ta' 
kumpens imsemmi fl-Artikolu 5. Hawn taħt 
flimkien imsejħa "il-pjan għall-kumpens".

1. Fi żmien erba' xhur mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jissottometti lill-
Kummissjoni l-lista u l-kwantitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 4(1), il-livell ta' 
kumpens imsemmi fl-Artikolu 5, kif ukoll 
lista dettaljata tal-miżuri li għandhom jiġu 
applikati biex ikun żgurat li d-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4(2) sa (4) 
jiġu rispettati. Hawn taħt flimkien imsejħa 
"il-pjan għall-kumpens".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiggarantixxi li l-ħut li nqabad b'mod legali biss ikun jista' 
jibbenefika mill-kumpens previst fir-regolament.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 35
Artikolu 7, paragrafu 4

4. Jekk Stat Membru jdaħħal emendi skond 
l-Artikolu 6, għandu jgħaddi lill-
Kummissjoni l-pjan tal-kumpens emendat 
tiegħu, u l-proċedura stipulata fil-
paragrafi 2 u 3 tapplika mutatis mutandis.

4. Jekk Stat Membru jdaħħal emendi skond 
l-Artikolu 6, għandu jgħaddi lill-
Kummissjoni l-pjan tal-kumpens emendat 
tiegħu.  Jekk il-Kummissjoni ma 
tirreaġixxix fi żmien erba' ġimgħat mid-
data meta tkun irċeviet il-pjan modifikat, 
dan ta' l-aħħar għandu jitqies bħala 
approvat.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi prevista proċedura iktar rapida fil-każ ta' modifika tal-pjan ta' kumpens.
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Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 36
Artikolu 7, paragrafu 4

4. Jekk Stat Membru jdaħħal emendi skond 
l-Artikolu 6, għandu jgħaddi lill-
Kummissjoni l-pjan tal-kumpens emendat 
tiegħu.  Il-proċedura stipulata fil-
paragrafi 2 u 3 tapplika mutatis mutandis.

4. Jekk Stat Membru jdaħħal emendi skond 
l-Artikolu 6, għandu jgħaddi lill-
Kummissjoni l-pjan tal-kumpens emendat 
tiegħu.  Jekk il-Kummissjoni ma 
tirreaġixxix fi żmien erba' ġimgħat mid-
data meta tkun irċeviet il-pjan modifikat, 
dan ta' l-aħħar għandu jitqies bħala 
approvat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura simplifikata għandha tippermetti reattività aħjar fir-rigward ta' l-
"evoluzzjoni taċ-ċirkostanzi".

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 37
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jfassal rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-kumpens u jgħaddih 
lill-Kummissjoni sat-30 ta' April ta' kull 
sena.

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jfassal rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-kumpens u jgħaddih 
lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju ta' kull 
sena.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis id-diffikultà biex tingħata informazzjoni statistika qabel it-tmiem ta' l-
ewwel trimestru.

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 38
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
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jfassal rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-kumpens u jgħaddih 
lill-Kummissjoni sat-30 ta' April ta' kull 
sena.

jfassal rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-kumpens u jgħaddih 
lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju ta' kull 
sena.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti Stati Membri għandhom bżonn ta' iktar ħin biex iħejju r-rapport tagħhom fuq il-bażi ta' 
informazzjoni solida.

Emenda mressqa minn Emanuel Jardim Fernandes

Emenda 39
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2011, il-Kummissjoni għandha, abbażi ta' 
evalwazzjoni indipendenti, tagħti rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni tal-kumpens, 
flimkien fejn meħtieġ, ma' proposti 
leġiżlattivi.

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2011, imbagħad kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha, abbażi ta' 
evalwazzjoni indipendenti, tagħti rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni tal-kumpens, 
flimkien fejn meħtieġ, ma' proposti 
leġiżlattivi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-eliminazzjoni tar-referenzi għall-perjodu 2007-2013 u tal-klawsola ta' 
skadenza awtomatika, kif ukoll għad-dħul ta' klawsola ta' reviżjoni, bħal fil-POSEI għall-
agrikoltura. 

Emenda mressqa minn Margie Sudre

Emenda 40
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2011, il-Kummissjoni għandha, abbażi ta' 
evalwazzjoni indipendenti, tagħti rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

3. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2011, imbagħad kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha, abbażi ta' 
evalwazzjoni indipendenti, tagħti rapport 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
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dwar l-implimentazzjoni tal-kumpens, 
flimkien fejn meħtieġ, ma' proposti 
leġiżlattivi.

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implimentazzjoni tal-kumpens, 
flimkien fejn meħtieġ, ma' proposti 
leġiżlattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskema POSEI għas-sajd (Programm ta' għażla speċifika għall-iżolazzjoni u l-insularità) 
għandha tkun skema mhux limitata fil-ħin, bħal fil-każ ta' POSEI għall-agrikoltura, sakemm 
il-limiti ġeografiċi u strutturali marbuta mal-bgħudija li jiġġustifikaw l-applikazzjoni tagħha 
ma jkunux modifikabbli. Bħala konsegwenza, qed jintalab rapport perjodiku lill-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Elisabeth Schroedter

Emenda 41
Artikolu 10

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
dispożizzjonijiet xierqa biex jiżguraw il-
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament u r-regolarità ta' l-
operazzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jadottaw 
dispożizzjonijiet xierqa biex jiżguraw il-
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-
Regolament u r-regolarità ta' l-
operazzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet dwar it-
traċċabbiltà tal-prodotti tas-sajd huma 
ddettaljati biżżejjed biex jippermettu l-
identifikazzjoni tal-prodotti li mhumiex 
ammissibbli għall-benefiċċju tal-kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu rekwiżiti iktar dettaljati, sabiex ikun żgurat li l-prodotti legali tas-sajd 
biss ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-kumpens.


