
 

MT    MT 

 

KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 14.7.2004 
KUMM(2004) 497 finali 

2004/0169 (CNS) 

  

Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-KUNSILL 

Il-Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd 

(ippreżentata mill-Kummissjoni) 
 
 
 
 

{SEG(2004) 965} 



 

MT 2   MT 

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

1. Il-bażi legali għall-azzjoni Komunitarja taħt il-politika komuni ta’ l-industrija tas-
sajd hija t-Titolu II tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’mod partikolari 
l-Artikolu 37. 

2. Għalhekk, mill-bidu tagħha, il-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd kellha 
komponent strutturali sinjifikanti. F’dawn l-aħħar 20 sena, il-politika strutturali 
għall-industrija tas-sajd ġabet modernizzazzjoni tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd 
b’mod ġenerali. Dawn l-isforzi jeħtieġu jitkomplew, b’mod partikolari għall-Istati 
Membri l-ġodda, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lejn iż-żamma ta’ impiegi 
ta’ kwalità u livell sodisfaċenti ta’ viabbiltà ekonomika fis-settur, l-addattazzjoni tal-
kapaċità għar-riżorsi disponibbli ta’ l-industrija tas-sajd, it-tfittxija għal prodotti ta’ 
kwalità għolja, l-introduzzjoni ta’ tekniċi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u lir-
riżorsi, u dan kollu mingħajr ma jintesa t-titjib kontinwu tal-kundizzjonijiet ta’ l-
għixien u tax-xogħol. 

3. Il-kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali, ambjentali u politiċi qed jinbidlu b’mod 
kostanti. L-istrumenti Komunitarji li jagħtu l-għajnuna jkollhom jaddattaw b’żamma 
mal-funzjonijiet lilhom assenjati sabiex iżommu l-pass mal-ħtiġijiet li jirriżultaw mit-
tibdil fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd u l-akkwakultura, fis-swieq dinjin, l-użu ta’ 
teknoloġiji ġodda, riżorsi ta’ l-industrija tas-sajd dejjem jonqsu, il-ħtieġa għal sajd 
sostenibbli u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent, il-kwalità ta’ l-ilmijiet ta’ l-
akkwakultura li qed teħżien, politiki ta’ żvilupp reġjonali u t-talbiet tal-konsumatur. 

4. Fit-tfittxija ta’ għanijiet speċifiċi tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd, il-
Komunità għandha bżonn tiżgura l-futur fit-tul ta’ l-attivitajiet tas-sajd u l-
esplojtazzjoni sostenibbli tar-riżorsi u għalhekk li tagħmel aġġustamenti strutturali 
sabiex jintlaħaq bilanċ bejn ir-riżorsi u l-kapaċità tas-sajd. Il-Komunità teħtieġ li 
tingħata l-meżżi biex tgħaġġel l-eliminazzjoni ta’ kapaċità żejda u, bħala l-priorità 
ewlenija, is-sorveljanza ta’ l-irkuprar tal-ħażna jew il-pjanijiet għall-
amministrazzjoni tagħha u miżuri oħrajn ta’ emerġenza b’mod ekonomikament 
effiċjenti u soċjalment ekwitabbli. 

5. Il-Komunità għandha tappoġġja b’mod aktar sod l-iżvilupp u t-tixrid ta’ tekniċi tas-
sajd li huma aktar kompatibbli ma’ l-ambjent tas-sajd u r-riżorsi ta’ l-industrija tas-
sajd, tippromwovi l-investiment f’tagħmir selettiv tas-sajd, tistabbilixxi kaxxi jew 
inizzjattivi oħrajn privati jew konġunti biex tħeġġeġ is-sajd selettiv li jmur ‘l hinn 
mill-obbligazzjonijiet stabbiliti fir-regoli tal-Komunità. 

6. L-iżvilupp tas-settur ta’ l-akkwakultura wkoll jirrapreżenta veru potenzjal għall-
ħolqien ta’ impiegi li jħallsu tajjeb u attivitajiet ekonomiċi ġodda. Is-settur ta’ l-
akkwakultura għandu jiġi inkluż f’perspettiva għall-iżvilupp sostenibbli ta’ prodotti 
ta’ kwalità filwaqt li fl-istess ħin jiżgura t-tnaqqis ta’ l-impatt ambjentali. 

7. Bl-iskop li jiġu mħarsa r-riżorsi ta’ l-industrija tas-sajd, għandu jiżdied l-akbar valur 
possibbli għal qabdiet u prodotti, filwaqt li jkunu limitati l-ħela u l-iskart, permezz 
ta’ politika moderna tat-tqegħid fis-suq u l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ l-ipproċessar 
lokali għall-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-akkwakultura. Appoġġ 
Komunitarju għal mossa bħal din intiża b’mod partikolari biex tagħmel l-akbar 
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kwantità possibbli ta’ prodotti xierqa għall-konsum mill-bniedem, tkun immirata lejn 
l-intrapriżi ta’ daqs zgħir ħafna (micro enterprises) u żgħar. 

8. F’dawn iż-żminijiet ta’ tibdiliet kbar fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd, għandhom 
jittieħdu passi mhux biss għall-preservazzjoni tal-kapital uman ta’ l-industrija tas-
sajd, iżda wkoll biex jiġi miksub l-għarfien ġdid kollu meħtieġ biex jikkontribwixxi 
għall-esplojtazzjoni sostenibbli tar-riżorsi ta’ l-industrija tas-sajd u l-iżvilupp ta’ l-
akkwakultura, b’mod partikolari billi l-ħaddiema fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd 
jingħataw taħriġ xieraq matul il-ħajja kollha tagħhom tax-xogħol, jidħlu fil-qasam 
nies ta’ età iżgħar u jiġu promossi opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-nisa. 

9. In-nisġa soċjo-ekonomika taż-żoni kostali involuti fis-sajd tiġi milquta, u jkollhom 
ikampaw mal-limitazzjonijiet li jirriżultaw minn, fost affarijiet oħrajn, tibdil fis-settur 
tas-sajd u l-akkwakultura, żviluppi fis-swieq dinjin, riżorsi dejjem inqas ta’ l-
industrija tas-sajd u l-ħtieġa li jiġu esplojtati riżorsi naturali u l-ambjent b’mod 
sostenibbli, b’attenzjoni partikolari mogħtija lill-kwalità tas-sajd u l-ilmijiet ta’ l-
akkwakultura. Il-Komunità għandha tkun tista’ tipprovdi miżuri li jakkumpanjaw il-
konverżjoni ta’ żoni milquta bir-ristrutturazzjoni tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd. 
Madankollu jkun meħtieġ li ż-żoni eliġibbli għal din l-għajnuna jiġu limitati: il-Fond 
mhux maħsub li jkopri ż-żoni kostali u tal-lagi kollha tal-Komunità. 

10. Sabiex jittieħed kont akbar tal-karatteristiċi speċjali ta’ l-attività tas-sajd, konnessa 
ma’ l-istruttura soċjali tas-settur tas-sajd u n-nuqqas ta’ paragun strutturali u naturali 
bejn l-oqsma varji konċernati fis-sajd, il-Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd 
għandu jkun jista’ jagħti għajnuna aktar diretta fejn meħtieġ taħt politika għall-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli taż-żoni kostali, li huwa għal kollox skond, u 
kumplimentari ma’, l-istrumenti Komunitarji l-oħrajn, b’mod partikolari l-Fondi 
dedikati lejn il-bidla strutturali u l-konverġenza. 

11. Filwaqt li tiġi meqjusa d-diversità tas-sitwazzjonijiet u ta’ l-oqsma fil-Komunità 
kollha u għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-għajnuna mill-Fond għall-iżvilupp ta’ żoni 
kostali jkollha tifforma parti minn strateġija integrata lokali, iċċentrata fuq strateġija 
territorjali rilevanti u addattata għas-sitwazzjoni lokali. Id-disinn u l-
implimentazzjoni tiegħu jkunu kemm jista’ jkun deċentralizzati, u tingħata 
preferenza għall-involviment ta’ l-atturi privati fuq il-livell bażiku u strateġija li tibda 
minn isfel u tkompli għal fuq. 

12. Il-Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd, bħall-FIFG, għandu jkollu rwol doppju 
biex iżid il-valur Komunitarju. L-ewwel nett, bħala strument finanzjarju li jifforma 
parti integrali mill-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd, għandu jakkumpanja 
miżuri ta’ l-amministrazzjoni tar-riżorsi u jgħin biex jaġġustaw l-istrutturi tas-settur 
tal-produzzjoni u l-għodda tas-sorveljanza tas-CFP. It-tieni, għandu jkollu f’moħħu l-
koeżjoni vis-à-vis il-popolazzjonijiet u ż-żoni li jaħdmu fl-attivitajiet ta’ l-industrija 
tas-sajd. 

13. Kif huwa propost hawn, il-Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd jkun jista’ jkollu 
rwol akbar fl-iżvilupp u ż-żamma tan-nisġa ekonomika u soċjali tal-komunitajiet 
involuti fis-sajd, li għalihom l-alternattivi ekonomiċi jibqgħu limitati, filwaqt li fl-
istess ħin isegwu l-għanijiet li t-Trattat jistabbilixxi għas-CFP. 
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14. Il-Fond iżomm l-istess sisien u prinċipji, bħall-Fondi Strutturali l-oħrajn, ta’ 
programmi u sorveljanza multi-annwali, sħubija, finanzjament parzjali, sussidjarjetà 
u konċentrazzjoni fuq ir-reġjuni l-inqas iffavoriti u dawk l-aktar mhedda mill-impatt 
tal-miżuri għall-irkuprar tal-ħażna tal-ħut. 

15. Kull Stat Membru jagħmel pjan nazzjonali strateġiku li jistabbilixxi l-għanijiet u l-
prioritajiet speċifiċi għall-azzjoni tal-Fond, fid-dawl tal-linjigwida strateġiċi tal-
Komunità fil-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd. Dan il-pjan strateġiku, li 
jindika l-intervenzjonijiet u l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond u r-riżorsi l-oħrajn 
meħtieġa, għandu jservi bħala qafas ta’ riferenza biex jitfasslu l-programmi 
operazzjonali. 

16. Biex l-azzjoni tal-Fond tkun aktar effettiva, l-istrateġija proposta hija bbażata fuq 
strumenti simplifikati, b’Regolament uniku u Fond uniku li jkopru l-għajnuna mill-
Komunità. Il-programmi operazzjonali jikkonċentraw ukoll fuq numru limitat ta’ 
prioritajiet, u jħallu barra d-dettalji tekniċi kollha li jistgħu jagħmluha diffiċli li jiġu 
segwiti u implimentati. 

17. Il-ħames fisien ta’ priorità huma “miżuri għall-aġġustament tal-flotta tas-sajd 
Komunitarja”, “l-akkwakultura, l-ipproċessar u n-negozju tal-prodotti ta’ l-industrija 
tas-sajd u l-prodotti ta’ l-akkwakultura”, “miżuri ta’ interess kollettiv”, “l-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni tas-sajd kostali” u “għajnuna teknika”. 

18. L-implimentazzjoni tal-Fond għandha ssir bl-użu ta’ amministrazzjoni mqassma kif 
definita fir-Regolament Finanzjarju u hija bbażata fuq il-prinċipji tal-proporzjonalità 
u s-sussidjarjetà. Il-komponenti ewlenin tas-simplifikazzjoni u d-deċentralizzazzjoni 
huma inklużi fil-proposta, b’mod partikolari: 

– Il-proċess kurrenti ta’ l-ipprogrammar fi tliet stadji huwa sostitwit b’sistema 
f’żewġ stadji, l-ewwel waħda ta’ natura strateġika, u t-tieni operazzjonali. 
Barra minn hekk, il-programmi operazzjonali ma jibqgħux kif inhuma llum 
appoġġjati minn elementi ta’ l-ipprogrammar li jelenkaw l-miżuri dettaljati 
iżda jistabbilixxu biss il-prioritajiet ewlenin għall-għajnuna. 

– Għall-amministrazzjoni finanzjarja, is-sistema tal-ħlas ġiet simplifikata u l-ħlas 
isir biss fuq il-livell tal-priorità u mhux aktar fuq il-livell tal-miżura. L-
iffinanzjar konġunt jiġi wkoll stabbilit fuq il-livell tal-priorità. 

– Il-Kummissjoni għandha teħtieġ biss lill-Istati Membri jipprovdu dak li huwa 
bżonnjuz biex tkun raġonevolment assigurata l-amministrazzjoni finanzjarja 
tajba li jippermettiha tassumi r-responsabbiltajiet tagħha għall-
implimentazzjoni tal-baġit Komunitarju. Il-kunċett tal-proporzjonalità huwa 
wkoll meqjus għall-iskopijiet ta’ l-evalwazzjoni, l-ispezzjoni, ir-rapportar u l-
isħubija tal-kumitat. 

– Ir-regoli dwar l-eliġibilità għandhom jiġu ddefiniti fuq livell nazzjonali, ħlief 
għal xi eċċezzjonijiet. Il-proposta tintroduċi wkoll il-possibiltajiet ta’ għeluq 
parzjali. 

– B’konklużjoni, il-qafas regolatorju huwa radikalment simplifikat minħabba li 
dan l-abbozz ta’ regolament għandu jissostitwixxi jew jimmodifika d-
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dispożizzjonijiet tar-Regolamenti preżenti (KE) Nru 1260/1999, (KE) Nru 
1263/1999, (KE) Nru 2792/1999, (KE) Nru 366/2001. 

19. L-allokazzjoni finanzjarja għall-Fond taħt il-Perspettivi Finanzjarji proposta mill-
Kummissjoni għat-terminu 2007-20131 hija EUR 4 963 miljun għal Ewropa akbar ta’ 
27, li huwa ġeneralment skond l-ammont allokat għall-Ewropa ta’ 15 fil-perijodu 
2000-2006 (EUR 3 700 miljun). Għad-distribuzzjoni ta’ riżorsi finanzjarji bejn l-
Istati Membri, il-Kummissjoni qed taħseb li tapplika l-metodu bbażat fuq kriterji 
oġġettivi wżat fil-Kunsill ta’ Berlin fl-1999 għall-għan tal-“Konverġenza” billi tiġi 
meqjusa l-ħtieġa li tintwera l-ekwità mar-reġjuni milquta bl-“effett statistiku” tat-
tkabbir. Ir-riżorsi allokati għal reġjuni mhux eliġibbli għall-għan tal-Konverġenza 
jiġu allokati mill-Kummissjoni bejn l-Istati Membri fuq bażi tal-kriterji oġġettivi li 
ġejjin: id-daqs tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd fl-Istat Membru konċernat, l-iskala 
ta’ l-aġġustament meħtieġ għall-attività tas-sajd, il-livell ta’ l-impiegi fis-settur ta’ l-
industrija tas-sajd u l-kontinwità ta’ azzjonijiet li jibqgħu għadejjin. 

20. Saret konsultazzjoni mal-pubbliku u ma’ dawk interessati fuq l-istrument futur ta’ l-
industrija tas-sajd 2007-2013 f’konferenza Ewropea li saret bejn is-27 sad-29 ta’ 
Mejju 2004 f’Bundoran, il-Konteà Donegal, l-Irlanda. Din il-konferenza ppermettiet 
li xi 300 parteċipant jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Huma rrappreżentaw mhux biss 
lis-settur kollu u lid-dipartimenti kompetenti tal-gvern iżda wkoll lill-konsumaturi u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. Fejn possibbli, il-konklużjonijiet tal-
konferenza ġew inklużi f’din il-proposta għal Regolament. 

21. L-istima ta’ l-impatt tal-proposta tgħid li huma mistennija diversi effetti mill-
għajnuna ta’ l-EFF, b’mod partikolari, kontribuzzjoni għall-isforz li jinkiseb bilanċ 
bejn riżorsi disponibbli u l-livelli tas-sajd, grad ta’ kumpens għad-diffikultajiet soċjo-
ekonomiċi mqajma mit-tendenzi fl-attività fis-settur, u r-ristrutturar li jrid jiffaċċja, 
kontribuzzjoni għall-ħarsien ta’ l-ambjent tal-baħar u għat-titjib fis-selettività ta’ l-
apparat tas-sajd, titjib għas-sigurtà fuq il-vetturi tal-baħar, kundizzjonijiet tax-xogħol, 
saħħa u kwalità tal-prodott. 

                                                 
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: Nibnu l-Futur Komuni 

tagħna. Sfidi ta’ politika u meżżi tal-Baġit ta’ Unjoni Akbar 2007-2013. KUMM(2004) 101 finali ta’ l-
10.2.2004. 
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2004/0169 (CNS) 

Proposta għal 

REGOLAMENT TAL-KUNSILL 

Il-Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd 

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 
37 tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni2, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew3, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew4, 

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni5, 

Billi: 

(1) L-iżvilupp tal-flotta tas-sajd tal-Komunità għandu jiġi regolat b’mod partikolari skond 
id-deċiżjonijiet li huma msejħa jieħdu l-Kunsill u l-Kummissjoni taħt il-Kapitolu II 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-
konservazzjoni u l-esplojtazzjoni sostenibbli tar-riżorsi ta’ l-industrija tas-sajd taħt il-
politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd6; 

(2) L-għan tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd għandu jkun dak li jipprovdi għal 
esplojtazzjoni sostenibbli ta’ riżorsi akkwatiċi ħajjin u ta’ l-akkwakultura fil-kuntest 
ta’ żvilupp sostenibbli, filwaqt li jiġu meqjusa aspetti ambjentali, ekonomiċi u soċjali 
f’mod bilanċjat; 

(3) L-għan tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd jestendi għall-konservazzjoni, l-
amministrazzjoni u l-esplojtazzjoni tar-riżorsi akkwatiċi ħajjin u ta’ l-akkwakultura, 
kif ukoll l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-
akkwakultura sa fejn dawn l-attivitajiet huma prattikati fit-territorju ta’ l-Istati 
Membri, f’ilmijiet tal-Komunità jew minn vetturi tas-sajd tal-Komunità jew minn 
ċittadini ta’ l-Istati Membri; 

                                                 
2 ĠU C […], […], p. […]. 
3 ĠU C […], […], p. […]. 
4 ĠU C […], […], p. […]. 
5 ĠU C […], […], p. […]. 
6 ĠU L 358, 31.12.2002 p. 59. 
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(4) Taħt l-Artikolu 33(2) tat-Trattat, għandha tiġi meqjusa n-natura partikolari ta’ l-attività 
li tirriżulta mill-istruttura soċjali tas-settur u minn nuqqasijiet ta’ paragun strutturali u 
naturali bejn ir-reġjuni varji involuti fl-attivitajiet tas-sajd; 

(5) Il-komponent ta’ l-iżvilupp sostenibbli tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd ġie 
integrat fir-regoli li jiggvernaw il-Fondi Strutturali sa mill-1993. L-implimentazzjoni 
tiegħu għandha tiġi insegwita fil-kuntest ta’ l-iżvilupp sostenibbli permezz tal-Fond 
Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd; 

(6) L-għan ta’ l-iżvilupp sostenibbli tas-CFP ma jistax jintlaħaq b’mod xieraq mill-Istati 
Membri minħabba l-problemi strutturali li jħabbat wiċċu magħhom l-iżvilupp tas-
settur ta’ l-industrija tas-sajd u r-restrizzjonijiet fuq ir-riżorsi finanzjarji disponibbli 
għall-Istati Membri f’Unjoni mkabbra. Jista’ jintlaħaq aħjar fuq il-livell tal-Komunità 
billi jingħata finanzjament multi-finanzjarju fuq il-livell tal-Komunità illi jkun iffokat 
fuq il-prioritajiet rilevanti. Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà li jinsab fl-Artikolu 5 
tat-Trattat, il-Komunità tista’ tieħu miżuri; 

(7) Il-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd għandha ġġorr fi ħdanha l-prioritajiet tal-
Komunità għall-iżvilupp sostenibbli kif definiti fil-Kunsilli Ewropej ta’ Lisbona u ta’ 
Göteborg; 

(8) L-ipprogrammar għandu jiżgura l-koordinazzjoni tal-Fond mal-Fondi l-oħrajn li 
jimmiraw lejn l-iżvilupp sostenibbli u mal-Fondi Strutturali u l-EIB, liema 
koordinazzjoni testendi wkoll biex jingħataw flimkien is-sussidji u s-self; 

(9) L-attività tal-Fond u l-operazzjonijiet li jgħin jiffinanzja għandha tkun kompatibbli 
mal-politiki l-oħrajn tal-Komunità u tkun konformi mal-leġislazzjoni kollha tal-
Komunità; 

(10) L-azzjoni mill-Komunità għandha tkun kumplimentari għal dik li tkun saret mill-Istati 
Membri jew tfittex li tikkontribwixxi għaliha u sabiex jiġi żgurat valur miżjud 
sinjifikanti, l-isħubija għandha tiġi msaħħa. Dan jikkonċerna l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, l-awtoritajiet kompetenti l-oħrajn, inklużi dawk responsabbli għall-ambjent u 
għall-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-imsieħba soċjali u 
organizzazzjonijiet kompetenti oħrajn. L-imsieħba konċernati għandhom jiġu involuti 
fil-preparazzjoni, sorveljanza u evalwazzjoni ta’ l-għajnuna; 

(11) Il-Komunità tista’ tieħu miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 
5 tat-Trattat u skond il-prinċipju tal-proporzjonalità stabbilit f’dak l-Artikolu. Dan ir-
Regolament ma jagħmel xejn aktar milli jikseb dak l-għan; 

(12) Jista’ jkun hemm differenzjazzjoni fir-riżorsi wżati mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri sabiex tiġi simplifikata l-implimentazzjoni tal-Fondi u jiġu ċċarati r-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri u l-Kummissjoni; 

(13) Taħt l-Artikolu 274 tat-Trattat, l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw osservanza tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja 
tajba. Għal dak l-għan dan ir-Regolament jispeċifika l-kundizzjonijiet li jippermettu 
lill-Kummissjoni teżerċita r-responsabbiltajiet tagħha għall-esekuzzjoni tal-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej; 
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(14) Jekk l-attivitajiet tal-Fond għandhom ikunu effettivi u trasparenti, ir-responsabbiltajiet 
ta’ l-Istati Membri u l-Komunità għandhom jiġu definiti b’mod preċiż. Dawn ir-
responsabbiltajiet għandhom jiġu speċifikati għal kull stadju ta’ l-ipprogrammar, l-
issorveljar, l-evalwazzjoni u l-ispezzjoni. Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, u 
mingħajr ħsara għall-poteri li għandha l-Kummissjoni, l-implimentazzjoni u l-
ispezzjoni ta’ l-assistenza għandhom ikunu primarjament taħt ir-responsabbilità ta’ l-
Istati Membri; 

(15) L-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat jiggarantixxu l-eliminazzjoni ta’ l-inugwaljanzi u l-
promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; 

(16) Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi tqassim indikattiv ta’ l-approprjazzjonijiet 
disponibbli billi tuża metodu oġġettiv u trasparenti, b’konċentrazzjoni sinjifikanti fuq 
ir-reġjuni koperti mill-Għan tal-Konverġenza; 

(17) L-approprjazzjonijiet disponibbli taħt il-fond għandhom jiġu indiċjati fuq rata unika 
għall-ipprogrammar u dak l-indiċjar għandu, jekk meħtieġ, ikun soġġett għal 
aġġustament tekniku sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010; 

(18) Sabiex jissaħħaħ l-effett ta’ lieva tar-riżorsi Komunitarji billi sa fejn possibbli jiġi 
ffavorit l-użu ta’ għejun privati ta’ iffinanzjar u biex jittieħed kont aħjar tal-
profitabilità ta’ l-operazzjonijiet, il-forom ta’ għajnuna disponibbli mingħand il-Fondi 
għandhom ikunu diversifikati u r-rati ta’ l-assistenza differenzjati bl-iskop li jitmexxa 
’l quddiem l-interess tal-Komunità, jitħeġġeġ l-użu ta’ skala wiesa’ ta’ riżorsi 
finanzjarji u tiġi limitata l-kontribuzzjoni tal-Fondi billi jitħeġġeġ l-użu ta’ forom 
xierqa t’assistenza; 

(19) Biex jissaħħaħ il-kontenut strateġiku tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd skond 
il-prioritajiet tal-Komunità għall-iżvilupp sostenibbli ta’ l-industrija tas-sajd u l-
akkwakultura, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jadotta linjigwida strateġiċi li jiddefinixxu l-prioritajiet għall-assistenza taħt il-politika 
komuni ta’ l-industrija tas-sajd; 

(20) Sabiex il-proċeduri ta’ l-ipprogrammar jiġu klassifikati kif jixraq (streamlined), ir-
responsabbiltajiet tal-Kummissjoni għandhom jinżammu separati minn dawk ta’ l-
Istati Membri. Għalhekk il-Kummissjoni għandha jkollha l-fakoltà, billi taġixxi fuq 
proposta mill-Istati Membri, li tadotta l-istrateġiji u l-prioritajiet ta’ l-iżvilupp li 
għandhom jirregolaw l-ipprogrammar kif ukoll id-daqs tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
mill-Komunità, u l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni konnessi magħhom, filwaqt li l-
Istati Membri għandhom jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni tagħhom; 

(21) Il-ħtieġa għas-simplifikazzjoni u d-deċentralizzazzjoni, ipprogrammar u 
amministrazzjoni finanzjarja għandha tintlaħaq biss fuq il-livell tal-prioritajiet, u 
b’hekk jitwaqqfu l-elementi kumplimentari tal-programm u l-qafas ta’ appoġġ tal-
Komunità. 

(22) Is-sistema ta’ l-ipprogrammar għandha tiġi ssimplifikata billi jiġi applikat perijodu 
uniku ta’ l-ipprogrammar ta’ seba’ snin. Għal dak l-iskop, forom ta’ assistenza u n-
numru ta’ skemi ta’ assistenza għandhom jiġu limitati u bħala regola ġenerali 
għandhom jieħdu l-forma ta’ programm wieħed operazzjonali għal kull Stat Membru; 
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(23) Għandhom jiġu mwaqqfa kriterji għad-definizzjoni ta’ żoni eliġibbli. Għal dak l-għan, 
l-identifikazzjoni ta’ żoni u reġjuni fuq livell Komunitarju għandha tkun bażata fuq is-
sistema komuni tal-klassifikazzjoni tar-reġjuni, mwaqqfa bir-Regolament (KE) Nru 
1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar it-twaqqif 
ta’ klassifika komuni ta’ tqassim territorjali għall-istatistiċi (NUTS)7; 

(24) Il-ħtieġa li jiġu pprovduti miżuri li jakkumpanjaw lis-CFP, b’mod partikolari, biex 
jitnaqqas l-impatt soċjo-ekonomiku tiegħu bl-implimentazzjoni ta’ politika ta’ l-
iżvilupp taż-żona kostali; 

(25) Filwaqt li tiġi meqjusa d-diversità ta’ sitwazzjonijiet u żoni fil-Komunità kollha u l-
prinċipju tas-sussidjarjetà, il-politika għall-iżvilupp ta’ żoni ta’ sajd ‘il ġewwa mill-
kosta għandha tifforma parti minn strateġija integrata ċentrata fuq strateġija territorjali 
xierqa u addattata għall-kontenut lokali, għandha tkun deċentralizzata kemm jista’ 
jkun, tagħti preferenza għall-parteċipazzjoni ta’ atturi fuq dak il-bażi, tkun bażata fuq 
strateġija minn isfel ‘il fuq, tippermetti li jiġu meqjusa operazzjonijiet fuq skala 
modesta u tiżgura l-parteċipazzjoni sostanzjali ta’ atturi tas-settur privat; 

(26) L-adozzjoni mill-Kunsill ta’ pjanijiet ta’ l-irkuprar multi-annwali hija priorità assoluta 
u għandhom jiġu akkumpanjati minn pjanijiet għall-aġġustament ta’ l-attivitajiet tas-
sajd taħt il-Fond; 

(27) In-nuqqas ta’ tiġdid ta’ ftehim ta’ l-industrija tas-sajd bejn il-Komunità u pajjiż terz 
jew tnaqqis sostanzjali fl-opportunitajiet tas-sajd taħt arranġament internazzjonali 
għandhom ukoll jirriżultaw f’pjanijiet t’amministrazzjoni multi-annwali ta’ l-
attivitajiet tas-sajd immirati biex il-flotta taġġusta ruħha għas-sitwazzjoni l-ġdida; 

(28) Għandhom jiġu mwaqqfa dispożizzjonijiet għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd 
konness ma’ l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ emerġenza mill-Istati Membri jew mill-
Kummissjoni kif previst fl-Artikoli 7 u 8 rispettivament tar-Regolament (KE) Nru 
2371/2002; 

(29) Il-flotta tal-Komunità għandha titnaqqas sabiex tiġi addattata għar-riżoris disponibbli u 
aċċessibbli; 

(30) Ikunu meħtieġa miżuri soċjo-ekonomiċi kumplimentari sabiex tiġi implimentata r-
ristrutturazzjoni tal-flotot tas-sajd; 

(31) Għandhom jiġu mwaqqfa regoli dettaljati għall-għotja ta’ sussidji u kumpens 
finanzjarju lis-sajjieda u lill-proprjetarji tal-vetturi tal-baħar, f’każijiet ta’ waqfien 
temporanju mill-attività jew ta’ restrizzjonijiet tekniċi applikati fuq xi tagħmir abbord 
il-vetturi tal-baħar jew xi metodi tas-sajd; 

(32) Huwa vitali għas-settur ta’ l-industrija tas-sajd li jintlaħq bilanċ sostenibbli bejn ir-
riżorsi akkwatiċi u l-esplojtazzjoni tagħhom, filwaqt li l-impatt ambjentali jingħata l-
attenzjoni xierqa. Għalhekk għandhom jiġu mwaqqfa miżuri xierqa mhux biss biex tiġi 
salvagwardjata l-katina ta’ l-ikel iżda wkoll għall-akkwakultura u l-industrija ta’ l-
ipproċessar; 

                                                 
7 ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1. 
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(33) Għandhom jiġu mwaqqfa regoli dettaljati għall-għotja ta’ għajnuna lill-akkwakultura, 
l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-
akkwakultura, filwaqt li jiġi żgurat li dawn is-setturi jibqgħu ekonomikament viabbli; 
għal dan l-iskop, huwa meħtieġ li jiġu identifikati numru limitat ta’ għanijiet prioritarji 
għall-għajnuna u li l-għajnuna strutturali tiġi ffokata fuq l-intrapriżi żgħar ħafna u 
żgħar; 

(34) L-azzjoni kollettiva li ser tieħu l-industrija għandha tiġi inkluża wkoll taħt il-miżuri 
tal-Fond; 

(35) B’għajnuna teknina il-Fond għandu wkoll jipprovdi appoġġ għall-evalwazzjonijiet, 
studji, proġetti piloti u skambji ta’ esperjenza sabiex jiġu promossi strateġiji 
innovattivi u prattiki għall-implimentazzjoni sempliċi u trasparenti; 

(36) Tali implimentazzjoni deċentralizzata ta’ l-operazzjonijiet tal-Fond mill-Istati Membri 
għandha tipprovdi garanziji suffiċjenti dwar id-dettalji u l-kwalità ta’ l-
implimentazzjoni, ir-riżultati ta’ l-operazzjonijiet u l-evalwazzjoni tagħhom u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba u s-sorveljanza tagħha; 

(37) L-effettività u l-impatt ta’ l-operazzjonijiet tal-Fondi Strutturali jiddependu wkoll fuq 
titjib u aktar fuq l-evalwazzjoni. Għandhom jitwaqqfu r-responsabbilitajiet ta’ l-Istati 
Membri u tal-Kummissjoni f’dan ir-rigward u l-arranġamenti biex tiġi żgurata l-
kredibilità ta’ l-evalwazzjoni; 

(38) Huwa xieraq li l-għajnuna tiġi evalwata għall-iskopijiet tal-preparazzjoni, reviżjoni u 
biex jiġi stmat l-impatt tagħha u jiġi inkluż proċess ta’ l-evalwazzjoni fit-tkomplija ta’ 
l-għajnuna; għal dan l-iskop, l-għanijiet u l-kontenut ta’ kull stadju ta’ l-evalwazzjoni 
għandhom bżonn jiġu ddefiniti; 

(39) Fl-interessi ta’ sħubija tax-xogħol tajba u l-promozzjoni xierqa ta’ l-għajnuna 
Komunitarja, għandha tingħata informazzjoni u pubbliċità bl-aktar mod wiesgħa. L-
awtoritajiet responsabbli għall-amministrazzjoni ta’ l-għajnuna għandhom ikunu 
responsabbli għal dan l-aspett u biex iżommu lill-Kummissjoni infurmata dwar il-
miżuri li ttieħdu; 

(40) Sabiex tiġi ggarantita l-implimentazzjoni effiċjenti u korretta, għandhom jitniżżlu l-
obbligazzjonijiet ta’ l-Istati Membri fejn jidħlu s-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u s-
sorveljanza, iċ-ċertifikazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni 
ta’ irregolaritajiet u infrazzjonijiet tal-liġi Komunitarja; 

(41) Awtorità tal-ġestjoni, awtorità taċ-ċertifikazzjoni u awtorità li tispezzjona għandhom 
jiġu nominati għal kull pakkett ta’ għajnuna u r-responsabbilitajiet tagħhom għandhom 
jiġu speċifikati. Ir-responsabbilitajiet konċernat għandhom ikunu relatati primarjament 
għall-implimentazzjoni finanzjarja tajba, l-organizzazzjoni ta’ l-evalwazzjoni, iċ-
ċertifikazzjoni ta’ l-ispejjeż li attwalment saru mill-benefiċjarji, l-ispezzjoni u l-
konformità ma’ l-obbligazzjonijiet dwar il-pubbliċità u taħt il-liġi Komunitarja. 
Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal laqgħat regolari bejn il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali konċernati biex tiġi sorveljata l-għajnuna; 

(42) Għandu jiġi stipulat illi l-kumitat tal-ġestjoni jkun organizzazzjoni appuntata mill-Istat 
Membru li qed jissorvelja l-għajnuna, jivverifika kif qed tamministraha l-awtorità tal-



 

MT 11   MT 

ġestjoni, jiżgura l-konformità mal-linjigwida tiegħu stess u jimplimenta r-regoli u 
jirrevedi l-evalwazzjonijiet; 

(43) L-indikaturi u r-rapport annwali fuq l-implimentazzjoni huma essenzjali għas-
sorveljanza u għandhom jiġu ddefiniti aħjar sabiex jirriflettu b’mod kredibbli l-
progress ta’ l-iskemi ta’ għajnuna u l-kwalità ta’ l-ipprogrammar; 

(44) Mingħajr preġudizzju għall-poteri eżistenti tal-Kummissjoni rigward il-kontroll 
finanzjarju, il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni f’dan il-qasam 
għandha tissaħħaħ; 

(45) Ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw rabtiet u ħlasijiet għandhom jiġu ssimplifikati 
sabiex ir-rabtiet tal-baġit ikollhom bżonn isiru darba fis-sena skond il-perspettiva 
finanzjarja multi-annwali u mal-pjan ta’ l-iffinanzjar għall-għajnuna, filwaqt li l-
ħlasijiet għandhom isiru fil-forma ta’ ħlas bil-quddiem segwiti minn ħlas lura ta’ l-
ispejjeż attwali. Skond il-każistika stabbilita, kwalunkwe imgħax li jkun daħal fuq ħlas 
bil-quddiem għandu jitqies bħala riżorsi għall-Istat Membru konċernat, u sabiex jiġi 
msaħħaħ l-impatt tal-Fondi, għandu jiġi allokat għall-istess skop bħall-ħlas bil-
quddiem innifsu; 

(46) L-amministrazzjoni finanzjarja għandha tiġi żgurata billi jiġi provdut li l-ispejjeż 
għandhom jiġu debitament ġustifikati u ċertifikati u billi l-ħlas jiġi konness mal-
konformità mar-responsabbilitajiet essenzjali rigward sorveljanza ta’ l-ipprogrammar, 
kontrolli finanzjarja u l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja; 

(47) Biex tiġi żgurata amministrazzjoni tajba tar-riżorsi tal-Komunità, għandu jsir titjib 
għat-tbassir u l-implimentazzjoni ta’ l-ispejjeż. Għal dak l-iskop, l-Istati Membri 
għandhom regolarment jibagħtu lill-Kummissjoni it-tbassir tagħhom ta’ l-użu tar-
riżorsi tal-Komunità, u kwalunkwe dewmien fl-implimentazzjoni finanzjarja għandha 
tagħti lok għall-ħlas lura ta’ ħlas li kien sar bil-quddiem u għat-tneħħija awtomatika ta’ 
l-irbit; 

(48) Mod biex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet tal-Fondi Strutturali huma effettiva huwa 
sorveljanza effiċjenti. Is-sorveljanza għandha tiġi mtejba u r-responsabbilitajiet 
rilevanti għandhom jiġu definiti aħjar. B’mod partikolari għandha ssir distinzjoni bejn 
il-funzjonijiet ta’ l-amministrazzjoni u l-funzjonijiet tas-sorveljanza; 

(49) Sabiex il-miżuri parzjalment iffinanzjati mill-Fond ikunu effettivi, ħlas bil-quddiem ta’ 
7% għandu jiġi allokat fuq sentejn skond id-disponibbiltà; 

(50) Fl-interess ta’ l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u l-effiċjenza, għandha tgħodd ir-
regola dwar it-tneħħija ta’ l-irbit (N+2); 

(51) Skond l-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
jwaqqaf il-proċeduri għall-eżerċizzju tal-poteri ta’ l-implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni8, il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati jew bil-proċedura ta’ rakkmandazzjoni taħt l-Artikolu 3 ta’ dik 
id-Deċiżjoni jew, fil-każ ta’ miżuri ta’ amministrazzjoni, taħt il-proċedura ta’ 
amministrazzjoni fl-Artikolu 4; 

                                                 
8 ĠU L 184, 17.7.1999,p. 23. 
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(52) Għandhom jiġu mwaqqfa dispożizzjonijiet tranżitorji dettaljati biex tippermetti l-
preparazzjoni ta’ programmar ġdid minnufih malli jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament u 
biex jiġi żgurat li l-għajnuna lill-Istati Membri mhix interrotta sakemm jiġu prodotti l-
pjanijiet u l-iskemi ta’ l-għajnuna skond is-sistema l-ġdida; 

(53) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1263/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 u (KE) Nru 
2792/1999 tas-17 ta’ Diċembru 1999 li jwaqqaf il-kriterji u l-arranġamenti dwar 
għajnuna strutturali Komunitarja fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-akkwakultura 
u l-proċessar u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tiegħu kif ukoll dispożizzjonijiet oħrajn 
għandhom jiġu mħassra. Madankollu, għall-esekuzzjoni tajba ta’ l-għajnuna, l-
operazzjonijiet u l-proġetti approvati sal-31 ta’ Diċembru 2003 għandhom jibqgħu 
jgħoddu għal dak l-iskop. 

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT: 

TITOLU I 

GĦANIJIET U REGOLI ĠENERALI DWAR L-GĦAJNUNA 

KAPITOLU I 
GĦAN U DEFINIZZJONIJIET 

Artikolu 1 

Għan 

Dan ir-Regolament iwaqqaf Fond Ewropew ta’ l-Industrija tas-Sajd (minn issa ‘l quddiem 
imsejjaħ “il-Fond”) u jiddefinixxi qafas għall-appoġġ mill-Komunità għall-iżvilupp 
sostenibbli tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd u taż-żoni kostali ta’ l-industrija tas-sajd. 

Artikolu 2 

Ambitu ġeografiku  

1. Il-miżuri f’dan ir-Regolament jgħoddu fit-territorju kollu ta’ l-Unjoni Ewropea. 

2. B’deroga mill-paragrafu 1, għall-għajnuna provduta taħt il-Kapitolu IV tat-Titolu IV, 
dwar l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali ta’ l-industrija tas-sajd, l-Istati Membri 
għandhom jagħżlu ż-żoni eliġibbli fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 42(3) u 
(4). 
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Artikolu 3 

Definitions 

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament 

(a) “settur ta’ l-industrija tas-sajd” tfisser kwalunkwe settur ta’ l-ekonomija li 
jinkludi l-attivitajiet kollha tal-produzzjoni, proċessar u tqegħid fis-suq tal-
produzzjoni ta’ l-industrija tas-sajd; 

(b) “sajjied” tfisser kwalunkwe persuna li taħdem fl-okkupazzjoni ewlenija tagħha, 
kif magħruf mill-Istat Membru, fuq vettura tas-sajd operazzjonali; 

(c) “persuna li taħdem fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd” tfisser kwalunkwe 
persuna li għandha x-xogħol ewlieni tagħha fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd 
kif iddefinit fl-Artikolu a); 

(d) “vettura tas-sajd” tfisser vettura tas-sajd fis-sens ta’ l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 2371/2002; 

(e) “akkwakultura” tfisser it-trobbija jew kultivazzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi bl-
użu ta’ tekniċi ntiżi biex iżidu l-produzzjoni ta’ l-organiżmi konċernat ‘l hinn 
mill-kapaċità naturali ta’ l-ambjent; l-organiżmi jibqgħu l-proprjetà tal-persuna 
naturali jew legali matul l-istadju kollu tat-trobbija jew tal-kultura, sa u inkluż 
il-ħsad; 

(f) “intrapriża żgħira ħafna u żgħira” tfisser intrapriża żgħira ħafna jew żgħira kif 
definita fir-Rakkmandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 
2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi żgħar ħafna, żgħar u medji9; 

(g) “programm operazzjonali” (OP) tfisser id-dokument uniku li għamel l-Istat 
Membru, approvat mill-Kummissjoni, li fih grupp koerenti ta’ prioritajiet; 

(h) “programmar” tfisser il-proċess ta’ l-organizzazzjoni, teħid ta’ deċiżonijiet u 
finanzjarj f’diversi stadji maħsuba biex tiġi implimentata, fuq bażi multi-
annwali, l-azzjoni konġunta mill-Komunità u mill-Istati Membri biex jinkisbu 
l-għanijiet prioritarji tal-Fond; 

(i) “fus ta’ priorità” tfisser waħda mill-prioritajiet ta’ l-istrateġija f’programm 
operazzjonali li jiffurmaw grupp ta’ miżuri li huma relatati u ddefiniti fil-
linjigwida strateġiċi tal-Komunità; 

(j) “miżura” tfisser grupp ta’ azzjonijiet immirati lejn l-implimentazzjoni ta’ fus 
ta’ priorità; 

(k) “operazzjoni” tfisser proġett implimentat minn benefiċjarju wieħed jew aktar; 

                                                 
9 ĠU L 124, 20.5.2003. p. 36. 
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(l) “benefiċjarju” tfisser l-operatur, organizzazzjoni jew ditta, kemm jekk pubbliċi 
jew privati, responsabbli għall-bidu u/jew l-implimentazzjoni ta’ l-
operazzjonijiet. Fil-kuntest ta’ l-iskemi ta’ għajnuna taħt l-Artikolu 87 tat-
Trattat il-benefiċjarji huma ditti pubbliċi jew privati li jwettqu azzjoni 
individwali u jirċievu l-għajnuna pubblika; 

(m) “spiża pubblika” tfisser kwalunkwe spiża pubblika mill-awtoritajiet nazzjonali, 
l-awtoritajiet territorjali jew mill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej jew 
kwalunkwe spiża oħra simili li tinkludi l-ispiża mill-organizzazzjonijiet 
regolati mil-liġi pubblika fis-sens tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill10; 

(n) “Għan tal-konvergenza” tfisser l-għan definit fl-Artikolu 3(2) tal-(KE) 
regolament nru …./2004 tal-Kunsill li jwaqqaf id-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fondi Strutturali u l-Fond tal-Koeżjoni11. 

KAPITOLU II 

Għanijiiet u missjonijiet 

Artikolu 4 

Għanijiiet 

L-għajnuna mogħtija mill-Fond għandha jkollha l-għan li: 

(a) tappoġġja l-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd sabiex tiżgura l-
esplojtazzjoni ta’ riżorsi akkwatiċi ħajjin b’mod li joħloq il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għas-sostenibbilità f’termini ekonomiċi, ambjentali u soċjali; 

(b) tippromwovi bilanċ sostenibbli bejn ir-riżorsi u l-kapaċità tal-flotta tal-
Komunità; 

(c) issaħħaħ il-kompetittività ta’ l-istrutturi ta’ l-operazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-
intrapriżi li huma ekonomikament possibbli fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd; 

(d) tinkoraġġixxi l-ħarsien ta’ l-ambjent u r-riżorsi naturali; 

(e) tinkoraġġixxi l-iżvilupp sostenibbli u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja f’żoni marini, 
tal-lagi u kostali milquta mill-attivitajiet tas-sajd u ta’ l-akkwakultura; 

(f) tippromwovi ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-iżvilupp tas-settur ta’ l-
industrija tas-sajd u fiż-żoni kostali tas-sajd. 

                                                 
10 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114. 
11 ĠU L […], […], p. […]. 
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Artikolu 5 

Missjonijiet 

L-appoġġ għas-settur ta’ l-industrija tas-sajd għandu jingħata minn Fond Ewropew ta’ l-
Industrija tas-Sajd (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ “il-Fond” jew EFF). Il-miżuri implimentati 
f’dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu għall-għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 
33 tat-Trattat u l-għanijiet definiti bħala parti mill-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd 
(CFP). Għandhom jakkumpanjaw u jissupplimentaw, fejn meħtieġ, l-istrumenti u l-politiki l-
oħrajn tal-Komunità. 

KAPITOLU III 

Prinċipji ta’ l-għajnuna 

Artikolu 6 

Komplimentarità, konsistenza u konformità 

1. Il-Fond għandu jipprovdi għajnuna li tikkumplimenta l-miżuri nazzjonali, reġjonali u 
lokali, u jintegra fihom il-prioritajiet tal-Komunità. 

2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-għajnuna mill-Fondi huwa 
konsistenti ma’ l-attivitajiet, politiki u prioritajiet tal-Komunità. 

3. L-Istati Membri jiżguraw li operazzjonijiet finanzjati mill-Fondi huma skond id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat u ta’ l-atti adottati taħtu, u mal-politiki u l-azzjonijiet tal-
Komunità, b’mod partikolari dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni u l-għotja tal-kuntratti 
pubbliċi u l-ħarsien u t-titjib ta’ l-ambjent. 

4. L-operazzjonijiet finanzjati mill-Fond m’għandhomx jikkontribwixxu direttament 
jew indirettament biex jiżdied l-attività tas-sajd. 

5. Għandhom jgħoddu d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 
2371/2002. 

Artikolu 7 

Għajnuna mill-Istat 

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, l-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat għandhom 
jgħoddu għall-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri lil intrapriżi fis-settur ta’ l-
industrija tas-sajd. 

2. L-Artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat m’għandhomx jgħoddu għall-kontibuzzjonijiet 
finanzjarji obbligatorji mill-Istati Membri għal miżuri parzjalment finanzjati mill-
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Komunità u previsti bħala parti minn programm operazzjonali kif imsemmi fil-
Kapitolu 1, Titolu III. 

3. Il-miżuri li jinvolvu ffinanzjar pubbliku li huwa ’l hinn mid-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament dwar kontibuzzjonijiet finanzjarji obbligatorji, kif previst fil-paragrafu 
2, għandhom jiġu amministrati bħala pakkett sħiħ fuq il-bażi tal-paragrafu 1. 

Artikolu 8 

Sħubija 

1. L-għajnuna mill-Fond għandha tiġi deċiża mill-Kummissjoni fil-qafas tal-
kooperazzjoni qrib, minn issa ‘l quddiem imsejħa “sħubija”, bejn il-Kummissjoni u l-
Istat Membru. L-Istat Membru jorganizza, skond ir-regoli u l-prattiki nazzjonali 
kurrenti, sħubija ma’ l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li jinnomina, jiġifieri: 

(a) L-awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali u oħrajn pubbliċi; 

(b) L-imsieħba ekonomiċi u soċjali; 

(c) Kwalunkwe organizzazzjoni oħra xierqa li tirrappreżenta s-soċjetà ċivili, 
imsieħba ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, u 
organizzazzjonijiet responsabbli għall-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa. 

2. L-Istat Membru għandu jinnomina l-imsieħba li huma l-aktar rappreżentanttivi fuq 
livell nazzjonali, reġjonali u lokali u fl-isferi ekonomiċi u soċjali jew oħrajn (minn 
issa ‘l quddiem imsejħa “imsieħba”). L-Istat Membru għandu jistabbilixxi 
involviment wiesa’ u effettiv ta’ l-organizzazzjonijiet kollha xierqa, skond ir-regoli u 
l-prattiki nazzjonali, filwaqt li tiġi meqjusa l-ħtieġa għall-promozzjoni ta’ l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-iżvilupp sostenibbli permezz ta’ l-integrazzjoni 
ta’ rekwiżiti ta’ ħarsien ta’ l-ambjent u tat-titjib. 

3. L-isħubija għandha titwettaq għal kollox skond il-ġurisdizzjoni rispettiva 
istituzzjonali, legali u finanzjarja ta’ kull kategorija ta’ imsieħba. 

4. L-isħubija għandha tkopri l-preparazzjoni u s-sorveljanza tal-pjan strateġiku 
nazzjonali previst fl-Artikolu 15 kif ukoll il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u s-
sorveljanza tal-programmi operazzjonali. L-Istati Membri għandhom jinvolvu kull 
wieħed mill-imsieħba xierqa fl-istadji diversi ta’ l-ipprogrammar fit-terminu stabbilit 
għal kull stadju. 

Artikolu 9 

Sussidjarità u proporzjonalità 

1. L-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali għandha tkun ir-responsabbilità ta’ 
l-Istati Membri. Dik ir-responsabbilità għandha tiġi eżerċitata skond ir-rekwiżiti ta’ l-
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amministrazzjoni u tal-kontroll imwaqqfa f’dan ir-Regolament fil-livell territorjali 
xierqa. 

2. Il-meżżi użati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu jvarjaw skond id-daqs tal-
kontribuzzjoni Komunitarja. Tali varjazzjoni għandha tapplika b’mod partikolari 
għall-mezzi użati għall-evalwazzjoni, ispezzjoni u parteċipazzjoni mill-Kummissjoni 
fil-Kumitati tas-Sorveljanza previsti fl-Artikolu 61 u għar-rapporti annwali fuq il-
programmi operazzjonali. 

Artikolu 10 

Amministrazzjoni mqassma 

1. Il-baġit Komunitarju allokat għall-Fond għandu jiġi implimentat fil-qafas ta’ l-
amministrazzjoni mqassma bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, skond l-Artikolu 
53 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1605/2002. Madankollu, il-baġit għall-
għajnuna teknika msemmi fl-Artikolu 45(1) huwa implimentat mill-Kummissjoni fil-
qafas ta’ amministrazzjoni diretta. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba skond l-
Artikolu 274 tat-Trattat. 

2. Il-Kummissjoni għandha teżerċita r-responsabbilitajiet tagħha għall-
implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej f’dawn il-modi li 
ġejjin: 

(a) Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-eżistenza u t-tħaddim tajjeb tas-sistemi 
ta’ amministrazzjoni u kontroll fl-Istati Membri skond il-Kapitolu I tat-Titolu 
VII. 

(b) Il-Kummissjoni għandha tinterrompi, żżomm jew tissospendi il-ħlasijiet kollha 
jew parti minnhom skond l-Artikoli 84, 85 u 86, jekk is-sistemi nazzjonali ta’ l-
amministrazzjoni u tal-kontroll ma jirnexxux, u għandha tapplika kwalunkwe 
korrezzjoni finanzjarja oħra, skond il-proċeduri deskritti fl-Artikoli 97 u 98. 

(c) Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-ħlas lura ta’ iffinanzjar minn qabel u 
awtomatikament tħoll l-irbit tal-baġit skond l-Artikoli 78(2), 87 u 91. 

3. L-applikazzjoni ta’ dawn il-miżuri ser tippermetti lill-Kummissjoni tissoddisfa ruħha 
li l-Istati Membri qed jutilizzaw il-Fondi b’mod legali u korrett u skond il-prinċipju 
ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba fis-sens ta’ l-Artikoli 27 u 28 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1605/2002. 

4. Id-dispożizzjonijet tat-Titolu II tat-tieni parti tar-Regolament (KE) Nru 1605/2002 
għandhom jgħoddu għall-għajnuna taħt il-Fond. 
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Artikolu 11 

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
l-integrazzjoni ta’ perspettiva dwar is-sessi jiġu promossi matul l-istadji varji ta’ l-
implimentazzjoni tal-Fond, li jinkludu l-istadji tad-disinn, ta’ l-implimentazzjoni, tas-
sorveljanza u ta’ l-evalwazzjoni. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu promossi operazzjonijiet biex itejbu r-rwol tan-
nisa fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd. 

KAPITOLU IV 

Qafas Finanzjarju 

Artikolu 12 

Riżorsi u konċentrazzjoni 

1. Ir-riżorsi disponibbli għall-irbit mill-Fond għaż-żmien 2007 sa 2013 għandhom 
ikunu EUR 4 963 miljun bil-prezzijiet ta’ l-2004 skond it-tqassim annwali muri fl-
Anness I. 

2. 0.8 % tar-riżorsi msemmija fil-paragrafu t’hawn fuq għandhom ikunu dedikati għall-
għajnuna teknika għall-Kummissjoni kif definita fl-Artikolu 45. 

3. Għall-iskopijiet ta’ l-ipprogrammar u l-inklużjoni sussegwenti tagħhom fil-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, l-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jiġu indiċjati sa mill-[….] f’ [….] fis-sena. 

4. It-tqassim tar-riżorsi tal-baġit previsti fil-paragrafu 1 u mhux allokati skond il-
paragrafu 2 hawn fuq, għandu jkun tali li jikseb konċentrazzjoni sinjifikanti fir-
reġjuni konċernati bl-Għan tal-Konverġenza. 

5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-allokazzjonijiet annwali totali tal-Fond lil 
kwalunkwe Stat Membru skond dan ir-Regolament, u mill-ERDF u l-ESF skond ir-
Regolament (KE) Nru (….) inkluża l-kontribuzzjoni mill-ERDF għall-iffinanzjar tas-
sezzjoni bejn il-fruntieri ta’ l-Istrument tal-Qrubija u l-Imsieħba Ewropej skond ir-
Regolament (KE) Nru (….) u ta’ l-Istrument ta’ Qabel l-Adeżjoni skond ir-
Regolament (KE) Nru (….) u mill-Fond Agrikulturali Ewropew għall-Iżvilupp tar-
Raba’ (EAFRD) skond ir-Regolament (KE) Nru (…) li joriġina mit-Taqsima tal-
Gwida ta’ l-EAGGF li tikkontribwixxi għall-għan tal-Konverġenza, m’għandhomx 
jeċċedu l-4% tal-GDP ta’ dan l-Istat Membru, kif stmat fil-ħin ta’ l-adozzjoni tal-
ftehim inter-istituzzjonali. 

Ir-Regolamenti ta’ l-istrumenti finanzjarji msemmija minbarra l-Fond Ewropew ta’ l-
Industrija tas-Sajd jinkludu dispożizzjoni simili. 
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Artikolu 13 

Distribuzzjoni finanzjarja 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel tqassim indikattiv, skond l-Istat Membru, ta’ l-
approprjazzjonijiet ta’ l-irbit disponibbli għall-perijodu ta’ l-ipprogrammar 2007 sa 2013, 
filwaqt li tissepara t-taqsima li tikkontribwixxi għall-għan tal-Konverġenza, bl-użu ta’ dawn 
il-kriterji oġġettivi li ġejjin: id-daqs tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd fl-Istat Membru, l-iskala 
ta’ l-aġġustament meħtieġa għall-attività tas-sajd, il-livell ta’ l-impieg fis-settur tas-sajd u l-
kontinwità tal-miżuri li għaddejjin. 

TITOLU II 

LINJIGWIDA STRATEĠIĊI 

KAPITOLU I 

LINJIGWIDA STRATEĠIĊI 

Artikolu 14 

LINJIGWIDA STRATEĠIĊI TAL-KOMUNITÀ  

1. Il-linjigwida strateġiċi tal-Komunità għall-iżvilupp tal-politika komuni ta’ l-industrija 
tas-sajd jwaqqfu qafas għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Fond. Jipprovdu 
l-qafas ta’ riferenza għall-kontribuzzjoni tal-Fond lejn l-implimentazzjoni tal-pjan 
Strateġiku Nazzjonali msemmi fl-Artikolu 15. 

2. Il-Kunsill għandu, fuq livell Komunitarju, jadotta l-linjigwida strateġiċi għall-
iżvilupp sostenibbli tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd u l-akkwakultura u ż-żoni 
kostali tas-sajd tal-Komunità għall-perijodu mill-2007 sa l-2013. 

Dawn il-linjigwida għandhom jiddefinixxu l-prioritajiet għall-għajnuna fi ħdan dan l-
fus kif definiti fit-Titolu IV ta’ dan ir-Regolament. 

3. Il-linjigwida strateġiċi tal-Komunità huma adottati bil-proċedura stabbilita bl-
Artikolu 37 tat-Trattat mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. 

4. Jekk meħtieġ, il-linjigwida għandhom ikunu riveduti f’nofs it-terminu tagħhom fuq 
il-bażi ta’ l-evalwazzjoni strateġika skond l-Artikolu 48(4). 
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KAPITOLU II 

Pjan strateġiku nazzjonali 

Artikolu 15 

Pjan strateġiku nazzjonali 

1. Fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni tal-linjigwida strateġiċi, qabel ma jissottometti l-
programm operazzjonali tiegħu, kull Stat Membru għandu jadotta pjan strateġiku 
nazzjonali li jkopri s-settur ta’ l-industrija tas-sajd. 

2. Il-pjan strateġiku nazzjonali, wara konsultazzjoni mill-qrib ma’ l-imsieħba, għandu 
jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni, filwaqt li jittieħed kont tas-sejbiet ta’ l-
evalwazzjoni prevista fl-Artikolu 47. 

3. Il-pjan strateġiku nazzjonali għandu jkun is-suġġett ta’ djalogu bejn l-Istat Membru u 
l-Kummissjoni. 

4. Il-pjan strateġiku nazzjonali għandu jkopri l-aspetti kollha tal-politika komuni ta’ l-
industrija tas-sajd, u jwaqqaf il-prioritajiet, l-għanijiet u t-termini ta’ żmien għall-
implimentazzjoni tiegħu, b’attenzjoni partikolari għal dan li ġej: 

(a) It-tnaqqis ta’ l-isforz u l-kapaċità tas-sajd u l-identifikazzjoni tar-riżorsi u t-
termini ta’ żmien biex tinkiseb il-mira għall-industrija tas-sajd u l-flotta 
kkonċernata; 

(b) L-iżvilupp tas-settur ta’ l-akkwakultura u l-industrija ta’ l-ipproċessar u t-
tqegħid fis-suq; 

(c) L-istrateġija ta’ l-implimentazzjoni biex jintlaħqu r-rekwiżiti għall-ispezzjoni u 
l-kontroll ta’ l-attivitajiet tas-sajd u l-ġbir tad-data u ta’ l-informazzjoni dwar 
is-CFP; 

(d) L-istrateġija tal-provvista tal-prodott ta’ l-industrija tas-sajd u l-iżvilupp ta’ l-
attivitajiet tas-sajd barra mill-ilmijiet tal-Komunità; 

(e) L-istrateġija ta’ l-iżvilupp taż-żoni kostali u l-kriterji għad-definizzjoni ta’ 
dawn iż-żoni. 



 

MT 21   MT 

Artikolu 16 

Kontenut tal-pjan strateġiku nazzjonali 

1. Il-pjan strateġiku nazzjonali fih deskrizzjoni fil-qosor ta’: 

(a) l-istat tas-settur ta’ l-industrija tas-sajd sħiħ; 

(b) l-istima ta’ l-impatt ambjentali; 

(c) l-allokazzjoni indikattiva tar-riżorsi finanzjarji pubbliċi għall-implimentazzjoni 
tas-CFP li tindika għal kull priorità nazzjonali għall-għajnuna fejn meħtieġ il-
parti li hija parzjalment finanzjata mill-Fond u l-parti li hija finanzjata mill-
Fondi pubbliċi nazzjonali. 

KAPITOLU III 

Prosegwiment strateġiku 

Artikolu 17 

Rapport strateġiku mill-Kummissjoni u l-Istati Membri 

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April 2011, 
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-pjan strateġiku nazzjonali li jqassar l-iżviluppi, 
tendenzi u sfidi ewlenin inklużi dawk relatati ma’ l-implimentazzjoni tal-linjigwida 
strateġiċi. 

2. Sal-31 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni 
rapport dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi nazzjonali u l-linjigwida 
strateġiċi tal-Komunità. 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-kumitat tal-Fond previst fl-Artikolu 100. 
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TITOLU III 

PROGRAMMAR 

KAPITOLU I 

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Artikolu 18 

Kontenut tal-programm operazzjonali 

1. Il-programmi operazzjonali għandu jkun fihom l-istrateġija, il-prioritajiet u l-
għaniijiet speċifiċi rigward il-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd u politiki 
komuni oħrajn. 

2. L-għajnuna għandha tieħu l-forma ta’ programmi operazzjonali biss. L-Istati Membri 
għandhom jabbozzaw programm operazzjonali fuq livell nazzjonali wara li jlestu 
konsultazzjonijiet mill-qrib ma’ l-imsieħba reġjonali, lokali, ekonomiċi u soċjali fis-
settur ta’ l-industrija tas-sajd u l-organizzazzjonijiet kollha xierqa skond l-istruttura 
istituzzjonali tagħhom. 

Kull programm operazzjonali għandu jkun fih: 

(a) Il-prioritajiet kif definiti fil-linjigwida strateġiċi, il-miri speċifiċi tagħhom 
kwantifikati fejn jistgħu jiġu kwantifikati, l-impatt mistenni u l-konsistenza 
tagħhom mal-pjan strateġiku nazzjonali; 

(b) Deskrizzjoni fil-qosor tal-miżuri ewlenin maħsuba għall-implimentazzjoni tal-
prioritajiet; 

(c) Il-komplementarità ma’ l-azzjonijiet pjanati taħt il-fond ta’ l-iżvilupp tar-raba’ 
u Fondi Strutturali oħrajn; 

(d) Pjan ta’ l-iffinanzjar li fih żewġ tabelli : 

– L-ewwel tabella għandha tagħti t-tqassim għal kull sena, skond l-
Artikolu […], ta’ l-ammont ta’ l-allokazzjoni finanzjarja totali maħsuba 
li ssir għall-kontribuzzjoni mill-Fond. Il-pjan ta’ l-iffinanzjar għandu 
juri separatament fil-kontribuzzjoni totali mill-Fond l-
approprjazzjonijiet assenjati għall-Għan tal-Konverġenza. Il-
kontribuzzjoni totali mill-Fond għandu jkun kompatibbli mal-
Perspettiva Finanzjarja applikabbli; 
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– It-tieni tabella għandha tispeċifika, għall-perijodu kollu ta’ l-
ipprogrammar u għal kull priorità, l-ammont ta’ l-allokazzjoni 
finanzjarja maħsuba għall-kontribuzzjoni tal-Komunità u l-
kontribuzzjonijiet pubbliċi nazzjonali, ir-rata tal-kontribuzzjoni mill-
Fond għal kull priorità u l-ammont allokat għall-għajnuna teknika. Fejn 
meħtieġ, it-tabella għandha turi separatament il-kontribuzzjoni mill-
Fond provdut għar-reġjuni ta’ l-għan tal-Konverġenza flimkien mal-
kontropartijiet pubbliċi nazzjonali. 

3. Il-programmi operazzjonali għandhom jiġu mfassla skond il-linjigwida strateġiċi u l-
pjan strateġiku nazzjonali. 

Artikolu 19 

Dispożizzjonijiet li jimplimentaw il-programmi operazzjonali 

1. Kull Stat Membru għandu jinkludi fid-dispożizzjonijiet rilevanti li jimplimentaw, 
b’mod partikolari: 

(a) In-nomina mill-Istati Membri ta’ l-awtoritajiet kollha previsti fl-Artikolu 57; 

(b) Deskrizzjoni tal-proċeduri għall-amministrazzjoni tal-programmi operazzjonali 
previsti fl-Artikolu 58; 

(c) Azzjonijiet immirati lejn it-titjib u l-modernizzar ta’ l-istrutturi amministrattivi 
għall-implimentazzjoni tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd u li 
tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva għall-amministrazzjoni u l-ispezzjoni tal-
Fond; 

(d) Deskrizzjoni ta’ sistemi ta’ evalwazzjoni u sorveljanza kif ukoll il-
komposizzjoni tal-Kumitat tas-Sorveljanza previst fl-Artikoli 46 u 61 sa 63 
rispettivment; 

(e) Il-proċeduri għall-ispezzjoni ta’ l-implimetazzjoni tal-programm operazzjonali 
previst fl-Artikolu 60; 

(f) Definizzjoni tal-proċeduri għall-mobilizzazjoni u ċ-ċirkolazzjoni ta’ flows 
finanzjarji sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tagħhom; 

(g) L-arranġamenti biex jiġi żgurat, skond l-Artikolu 50, li l-programmi 
operazzjonali jiġu ppubbliċizzati; 

(h) Deskrizzjoni tal-proċeduri miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru 
għall-iskambju ta’ data kompjuterizzata biex jintlaħqu r-rekwiżiti tal-ħlas, 
sorveljanza u evalwazzjoni stabbiliti f’dan ir-Regolament; 

(i) In-nomina ta’ l-organizzazzjoni indipendenti ta’ l-ispezzjoni msemmija fl-
Artikolu 69(3). 
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2. Fil-programm operazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-applikazzjoni għal kull waħda mill-forom ta’ 
għajnuna previsti fit-Titolu IV. Il-programm għandu b’mod partikolari jindika b’mod 
ċar l-iskop ta’ kull miżura ppjanata. 

Artikolu 20 

Preparazzjoni u approvazzjoni 

1. Kull Stat Membru għandu jfassal programm operazzjonali fuq livell nazzjonali wara 
konsultazzjoni mill-qrib ma’ l-imsieħba. Għandu jintbagħat lill-Kummissjoni fi 
żmien tliet xhur minn meta l-Istat Membru jadotta l-pjan strateġiku nazzjonali tiegħu. 

2. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-programm operazzjonali propost biex tistħarreġ 
jekk jikkontribwixxix għall-għanijiet u l-prioritajiet definiti fil-linjigwida strateġiċi 
tal-Komunità u l-pjan strateġiku nazzjonali, filwaqt li tqis l-evalwazzjoni ex-ante 
imsemmija fl-Artikolu 47. 

3. Fejn il-Kummissjoni tqis li programm operazzjonali mhuwiex konsistenti mal-
linjigwida strateġiċi tal-Komunità jew mal-pjan strateġiku nazzjonali, għandha titlob 
lill-Istat Membru jirrevedi l-programm propost f’dan is-sens. 

4. Il-Kummissjoni għandha tapprova kull programm operazzjonali mhux aktar tard 
minn ħames xhur wara li jkun ġie ippreżentat formalment mill-Istat Membru kemm-
il darba l-programm operazzjonali jkun imfassal skond l-Artikolu 18. 

Artikolu 21 

Terminu u reviżjoni 

1. Il-programmi operazzjonali għandhom ikopru t-terminu bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-
31 ta’ Diċembru 2013. 

2. Kull programm operazzjonali għandu jiġi eżaminat mill-ġdid fejn tkun qamet 
diffikultà fl-implimentazzjoni jew jekk kien hemm tibdil strateġiku sinjifikanti jew 
għal raġunijiet ta’ amministrazzjoni tajba, u jekk meħtieġ, jiġi rivedut għall-bqija tat-
terminu fuq inizjattiva ta’ l-Istat Membru jew tal-Kummissjoni, wara approvazzjoni 
mill-Kumitat tas-sorveljanza msemmi fl-Artikolu 61. Ir-reviżjonijiet għandhom iqisu 
b’mod partikolari ir-rapporti annwali tal-Kummissjoni u kwalunkwe konklużjonijiet 
ta’ l-eżaminazzjoni annwali, b’mod partikolari biex jiġu riveduti jew imsaħħa l-
prioritajiet tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd u s-sejba u l-konklużjoni dwar 
l-evalwazzjoni f’nofs it-terminu prevista fl-Artikolu 48. 

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar talbiet għal reviżjoni tal-programmi 
operazzjonali fi żmien tliet xhur mill-preżentata formali tat-talba mill-Istat Membru. 
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Artikolu 22 

Kumulazzjoni u koinċidenza 

Matul il-perijodu ta’ l-eliġibilità, operazzjoni għandha tikkwalifika għal kontribuzzjoni minn 
Fond wieħed jew minn strument finanzjarju Komunitarju wieħed biss. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li din id-dispożizzjoni hija osservata. 

TITOLU IV 

FISIEN PRIORITARJI 

KAPITOLU I 

FUS TAL-PRIORITÀ 1 MIŻURI GĦALL-ADDATTAZZJONI TAL-FLOTTA TAS-
SAJD TAL-KOMUNITÀ  

Artikolu 23 

Għan 

Il-Fond għandu jikkontribwixxi għall-iffinanzjar: 

(a) Għajnuna pubblika għall-proprjetarji tal-vapuri u ekwipaġġ milquta mill-
pjanijiet nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd fejn dawn 
jiffurmaw parti minn dawn li ġejjin: 

– Pjanijiet ta’ ġbir lura kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 
Nru 2371/2002; 

– Miżuri ta’ emerġenza kif imsemmija fl-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament 
(KE) Nru 2371/2002; 

– Pjanijiet nazzjonali ta’ l-aġġustament ta’ l-isforz wara li jonqos li 
iġġedded ftehim ta’ l-industrija tas-sajd bejn il-Komunità u pajjiż terz 
jew tnaqqis sostanzjali fl-opportunitajiet tas-sajd taħt ftehim 
internazzjonali jew ftehim ieħor; 

– Pjanijiet ta’ amministrazzjoni imsemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament 
(KE) Nru 2371/2002; 

– Pjanijiet nazzjonali għall-ħruġ mill-flotta b’terminu massimu ta’ sentejn 
bħala parti mill-obbligazzjonijiet imniżżla fl-Artikoli 11 to 13 tar-
Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar l-aġġustament tal-kapaċità tal-
flotta tas-sajd tal-Komunità. 
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(b) Investimenti fuq vetturi tal-baħar skond l-Artikolu 27. 

(c) Kumpens soċjo-ekonomiku b’sostenn għall-amministrazzjoni tal-flotta, inkluż 
taħriġ professjonali. 

Artikolu 24 

Programmar ta’ l-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd  

1. Fil-pjan nazzjonali strateġiku tiegħu kull Stat Membru għandu jispjega l-politika 
tiegħu għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd. Għandu jagħti priorità għall-
iffinanzjar ta’ l-operazzjonijiet imsemmija fl-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 23 (a). 

2. Il-pjanijiet nazzjonali ta’ l-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd previsti fl-ewwel inċiż 
ta’ l-Artikolu 23 (a) għandhom jinkludu miżuri għall-waqfien permanenti ta’ l-
attivitajiet tas-sajd skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 25. 

3. Jistgħu wkoll jinkludu miżuri ta’ waqfien temporanju skond l-Artikolu 26 u l-miżuri 
l-oħrajn kollha rilevanti f’dan il-Kapitolu. 

4. Fir-reġjuni koperti bl-Għan tal-Konverġenza, il-pjanijiet nazzjonali għall-
aġġustament ta’ l-attività tas-sajd għandhom jinkludu l-kumpens soċjo-ekonomiku 
previst fl-Artikolu 28. 

5. Fir-reġjuni mhux koperti bl-Għan tal-Konverġenza, l-Istati Membri għandhom ikunu 
meħtieġa jippreżentaw miżuri ta’ sostenn soċjo-ekonomiku nazzjonali fil-pjanijiet 
nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd. 

6. It-terminu tal-pjanijiet nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd imsemmija 
fl-Artikolu 23 (a) m’għandux jeċċedi sentejn. 

Fil-każijiet previsti fl-ewwel, fit-tieni u fir-raba’ inċiżi ta’ l-Artikolu 23 (a), il-
pjanijiet nazzjonali għandhom jiġu adottati mill-Istati Membri fi żmien xahrejn wara 
d-data tad-deċiżjoni tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni. 

Fil-każijiet previsti fl-Artikolu 23 (a), tielet inċiż, l-Istati Membri għandhom 
jadottaw il-pjanijiet ta’ ristruttar għall-vetturi tal-baħar u s-sajjieda milquta fi żmien 
xahrejn wara l-avviż mill-Kummissjoni. 

Artikolu 25 

Għajnuna pubblika għal waqfien permanenti 

1. Il-Fond għandu jipprovdi għajnuna għall-iffinanzjar parzjali tal-waqfien permanenti 
ta’ l-attivitajiet tas-sajd tal-vetturi tal-baħar kemm-il darba jifforma parti minn pjan 
nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd imsemmi fl-Artikolu 23 (a). Il-
waqfien definittiv ta’ l-attivitajiet tas-sajd ta’ vettura tal-baħar jista’ jinkiseb biss billi 
l-vettura tal-baħar tiġi skartata jew assenjata mill-ġdid għal skopijiet mhux ta’ profitt. 
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L-għajnuna pubblika għal waqfien definittiv imħallsa lill-proprjetarji tal-vetturi tal-
baħar għandha tgħodd għall-kapaċità tas-sajd tal-vettura tal-baħar u, fejn xieraq, 
għad-drittijiet tas-sajd assoċjati magħha. 

2. Biex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-
attività tas-sajd l-Istati Membri jistgħu jagħmlu sejħiet pubbliċi għal offerti jew 
sejħiet għal proposti. 

L-Istati Membri jistgħu wkoll iwaqqfu l-livell ta’ għajnuna pubblika filwaqt li jiqsu 
l-aħjar proporzjon spiża/effettività fuq bażi ta’ wieħed jew aktar minn dawn il-kriterji 
oġġettivi: 

(a) Il-prezz tal-vettura tas-sajd reġistrata fis-suq nazzjonali jew il-valur tagħha ta’ 
l-assikurazzjoni; 

(b) Il-bejgħ miksub mill-użu tal-vettura; 

(c) L-età tal-vettura u t-tunellaġġ jew saħħa tal-makna tagħha espressi f’GT jew 
kW rispettivament. 

3. Fil-pjan annwali ta’ l-implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 65, l-Istati Membri 
għandhom iħabbru r-riżultati miksuba fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali 
għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd tagħhom. Ir-riżultati għandhom jitkejlu bl-
użu ta’ l-indikaturi rilevanti ddefiniti fil-programmi operazzjonali. 

Artikolu 26 

Għajnuna pubblika għal waqfien temporanju 

1. Fil-kuntest tal-pjanijiet nazzjonali għall-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd imsemmija 
fl-ewwel, fit-tieni u fir-raba’ inċiżi ta’ l-Artikolu 23 (a), il-Fond jista’ jikkontribwixxi 
għall-iffinanzjar ta’ miżuri ta’ għajnuna għall-waqfien temporanju mill-attivitajiet 
tas-sajd għas-sajjieda u l-proprjetarji tal-vetturi tal-baħar għal żmien ta’ mhux aktar 
minn sena, li jista’ jiġġedded b’sena. 

Dawn il-miżuri ta’ waqfien temporanju għandhom jintużaw flimkien ma’ pjan 
t’aġġustament ta’ l-attività tas-sajd li jiżgura tnaqqis permanenti fil-kapaċità fi żmien 
sentejn li jkun għall-inqas daqs it-tnaqqis fl-attività tas-sajd li jirriżulta mill-waqfien 
temporanju. 

2. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-iffinanzjar ta’ għotjiet għal waqfien temporanju 
lis-sajjieda u l-proprjetarji tal-vetturi tal-baħar għal massimu ta’ sitt xhur fil-każ ta’ 
diżastru naturali jew ġrajja oħra eċċezzjonali li mhix ir-riżultat ta’ miżuri tal-
konservazzjoni tar-riżorsi. 

3. Kull sena l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw fil-pjan annwali ta’ l-
implimentazzjoni previst fl-Artikolu 65 ir-riżultati miksuba fl-implimentazzjoni tal-
miżuri ta’ waqfien temporanju. 
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4. Sospensjoni rikorrenti skond l-istaġun tas-sajd m’għandiex tiġi meqjusa biex 
jingħataw għotjiet jew ħlasijiet taħt dan ir-Regolament. 

Artikolu 27 

Investimenti fuq vetturi tas-sajd u selettività 

1. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-iffinanzjar ta’ tagħmir: 

(a) maħsub fl-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002; 

(b) li jagħmel possibbli li l-qbid jinżamm abbord, fejn ir-rimi tiegħu m’għadux 
awtorizzat aktar; 

(c) Bħala parti minn proġetti pilota li jkopru l-preparazzjoni jew il-prova ta’ miżuri 
tekniċi kollha għal terminu limitat li għandu jiġi stabbilit mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni; 

(d) Għat-tnaqqis ta’ l-impatt tas-sajd fuq l-ambjenti naturali u l-qiegħ tal-baħar u 
fuq speċje mhux kummerċjali eskluż it-tagħmir tas-sajd. 

2. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-iffinanzjar ta’ investimenti għall-kisba tas-
selettività tat-tagħmir taqs-sajd kemm-il darba l-vettura tal-baħar konċernat hija 
milquta minn pjan ta’ rkupru imsemmi fl-Artikolu 23(a), l-ewwel inċiż, qed tbiddel 
il-metodu tas-sajd tagħha, u qed titlaq mill-industrija tas-sajd konċernat biex tmur 
f’industrija tas-sajd oħra fejn l-istat tar-riżorsi jrendi s-sajd possibbli u li l-
investiment jikkonċerna biss l-ewwel tibdil fit-tagħmir tas-sajd. 

3. Minbarra l-każijiet deskritti fil-paragrafu 2, il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-
iffinanzjar ta’ l-ewwel tibdil fit-tagħmir tas-sajd kemm-il darba t-tagħmir il-ġdid 
huwa aktar selettiv u jilħaq il-kriterji u l-prattiki ambjentali li jmorru ‘l hinn minn 
obbligazzjonijiet regolatorji eżistenti. 

Artikolu 27a 

Sajd kostali fuq skala żgħira 

1. Għall-iskopijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘sajd kostali fuq skala żgħira’ tfisser sajd li jsir 
minn vetturi tas-sajd ta’ tul totali ta’ inqas minn 12-il metru u mingħajr l-użu tat-
tagħmir irmonkat kif elenkat fit-tabella 2, Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 26/2004 tat-30 ta’ Diċembru 2003 dwar ir-reġistru tal-vetturi tas-sajd tal-
Komunità (12). 

                                                 
12 ĠU L 5, 9.1.2004, p. 25.  
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2. Fejn il-Fond jipprovdi ffinanzjar għal miżuri taħt l-Artikolu 27 ta’ dan ir-Regolament 
favur is-sajd kostali fuq skala żgħira, ir-rata tal-parteċipazzjoni finanzjarja privata 
murija fil-grupp 2 tat-tabella fl-Anness II għandha titnaqqas b’20%. 

3. Fejn il-Fond jipprovdi ffinanzjar għal miżuri taħt l-Artikolu 28 ta’ dan ir-Regolament 
ir-rati murija fil-grupp 3 ta’ l-Anness II għandhom jiġu applikati. 

4. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-ħlas tal-polzi għas-sajjieda u l-proprjetarji tal-
vetturi tas-sajd fis-sajd kostali fuq skala żgħira sabiex:  

– Jitjiebu l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-kundizzjonijiet ta’ l-aċċess għal xi żoni 
tas-sajd; 

– Tiġi promossa l-organizzazzjoni tal-katina tal-produzzjoni, proċessar u tqegħid 
fis-suq tal-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd; 

– Jiġu promossi passi biex titnaqqas l-attività tas-sajd għall-konservazzjoni tar-
riżorsi; 

– L-użu ta’ l-innovazzjonijiet teknoloġiċi (tekniċi tas-sajd aktar selettivi li jmorru ’l 
hinn mir-rekwiżiti regolatorji rilevanti) li ma jżidux l-attività tas-sajd; 

Ir-rati stabbiliti fil-grupp 3 tat-tabella ta’ l-Anness II ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
applikati. 

Artikolu 28 

Kumpens soċjo-ekonomiku għall-amministrazzjoni tal-flotta 

1. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-iffinanzjar ta’ miżuri soċjo-ekonomiċi proposti 
mill-Istati Membri għal sajjieda milquta minn żviluppi fis-sajd u li jinvolvu: 

(a) Id-diversifikazzjoni ta’ attivitajiet bl-iskop tal-promozzjoni ta’ ħafna impiegi 
għal nies attivament impjegati fis-settur tas-sajd; 

(b) Skemi għat-taħriġ mill-ġdid f’impiegi barra mis-sajd fuq il-baħar; 

(c) Tluq kmieni mis-settur tas-sajd inkluż l-irtirar bikri. 

2. Il-Fond jista’ jikkontribwixxi wkoll għall-iffinanzjar ta’ miżuri ta’ taħriġ u inċentivi 
ta’ taħriġ għal sajjieda żgħażagħ li jixtiequ jsiru proprjetarji ta’ vettura tas-sajd għall-
ewwel darba. 



 

MT 30   MT 

KAPITOLU II 

FUS TA’ PRIORITÀ 2 AKKWAKULTURA, IPPROĊESSAR U TQEGĦID FIS-SUQ 
TAL-PRODOTTI TA’ L-INDUSTRIJA TAS-SAJD U TA’ L-AKKWAKULTURA 

Artikolu 29 

Investimenti fl-akkwakultura 

1. Il-Fond jista’ jappoġġja investimenti fl-akkwakultura taħt l-għanijiet speċifiċi li 
għandhom jiġu inklużi fil-pjanijiet strateġiċi nazzjonali previsti fl-Artikolu 15. 

2. Dawn l-investimenti jistgħu jkopru l-kostruzzjoni, l-estensjoni, it-tagħmir u l-
modernizzazzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-produzzjoni, b’mod partikolari bl-iskop li 
jiġu mtejba l-kundizzjonijiet relatati ma’ l-iġjene jew is-saħħa ta’ l-annimali u l-
kwalità tal-prodotti, jew li jitnaqqas l-impatt negattiv fuq l-ambjent. It-trasferiment 
tal-proprjetà ta’ negozju ma jkunx eliġibbli għall-għajnuna tal-Komunità. 

3. Fejn l-investimenti huma realizzati għall-iskop li tiġi garantita l-konformità ma’ l-
istandardi Komunitarji introdotti reċentament dwar l-ambjent, is-saħħa umana jew ta’ 
l-annimali, l-iġjene jew il-ġid ta’ l-amminali, l-għajnuna tista’ tingħata bl-iskop li tiġi 
garantita l-konformità ma’ dawk l-istandardi ġodda biss fit-termini stabbiliti bil-
leġislazzjoni Komunitarja. 

4. Il-Fond m’għandux jassisti investimenti immirati lejn iż-żieda tal-produzzjoni ta’ 
prodotti li ma jsibux postijiet normali tal-bejgħ fis-suq jew li jista’ jkollhom effetti 
avversi fuq il-politika għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd. 

5. M’għandhiex tingħata għajnuna lil proġetti kif previst fl-Anness II tad-Direttiva 
85/337/KEE13 rigward liema l-informazzjoni stabbilita fl-Anness IV ta’ dik id-
Direttiva ma ġietx provduta. 

Artikolu 30 

Miżuri Eliġibbli 

1. Il-Fond għandu jassisti lil dawk l-investimenti li jgħinu biex jinkiseb wieħed jew 
aktar minn dawn l-għanijiet li ġejjin: 

(a) id-diversifikazzjoni lejn speċje ġodda u produzzjoni ta’ speċje b’prospetti 
tajbin fuq is-suq; 

                                                 
13 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ xi proġetti pubbliċi 

u privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40). Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 
2003/35/KE (ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17). 
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(b) l-implimentazzjoni ta’ metodi ta’ trobbija li sostanzjalment inaqqsu l-impatt 
ambjentali meta mqabbla mal-prattika normali fis-settur ta’ l-industrija tas-
sajd; 

(c) l-appoġġ għal attivitajiet tradizzjonali ta’ l-akkwakultura importanti għall-
preservazzjoni kemm tan-nisġa ekonomika u soċjali kif ukoll l-ambjent; 

(d) miżuri ta’ interess komuni relatati ma’ l-akkwakultura previsti fil-Kapitolu III 
ta’ dan it-Titolu u taħriġ vokazzjonali; 

(e) kumpens għall-użu tal-metodi tal-produzzjoni fl-akkwakultura li jgħin iħares 
lill-ambjent u jikkonserva n-natura; 

(f) l-implementazzjoni ta’ miżuri dwar is-saħħa pubblika u dik ta’ l-annimali; 

2. L-għajnuna fl-investiment għandha tkun riservata għan-negozji ta’ daqs żgħir ħafna u 
żgħar. 

Artikolu 31 

Appoġġ ta’ miżuri ambjentali akkwatiċi 

1. Il-Fond jista’ jgħin fl-għotja ta’ kumpens tal-metodi tal-produzzjoni fl-akkwakultura 
li jgħin biex iħares u jtejjeb l-ambjent u jikkonserva n-natura sabiex jilħaq l-għanijiet 
Komunitarji relatati mas-sajd u ma’ l-ambjent. 

2. L-appoġġ huwa ntiż li jmexxi ’l quddiem: 

(a) forom ta’ akkwakultura li jinkludu l-protezzjoni u t-titjib ta’ l-ambjent, tar-
riżorsi naturali, tad-diversità ġenetika u ta’ l-amministrazzjoni tal-veduta u l-
karatteristiċi tradizzjonali taż-żoni ta’ l-akkwakultura; 

(b) parteċipazzjoni fl-eko-amministrazzjoni tal-Komunità u l-iskema tal-verifika 
maħluqa bir-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill14; 

(c) akkwakultura organika fis-sens tar-Regolament (KEE) Nru 2092/9115. 

3. Sabiex jirċievu sussidji taħt dan l-Artikolu, il-promoturi tal-proġetti għandhom 
jintrabtu mar-rekwiżiti ambjentali akkwatiċi għal perijodu minimu ta’ ħames snin, 
liema rekwiżiti jmorru ‘l hinn mis-sempliċi applikazzjoni ta’ prattika tajba fl-
akkwakultura. Il-benefiċċji ta’ dan l-irbit għandhom jintwerew minn stima ta’ l-
impatt ex ante li għandha ssir minn organizzazzjoni nominata mill-Istat Membru. 

                                                 
14 ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1. 
15 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 ta’ l-24 ta’ Ġunju 1991 dwar il-produzzjoni organika ta’ 

prodotti agrikuturali u indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fuq il-prodotti u oġġetti ta’ l-ikel 
agrikulturali (ĠU L 198, 22.7.1991, p. 1). Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 
392/2004 ta’l-24 ta’ Frar 2004 (ĠU L 65, 3.3.2004). 
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4. Kull sena l-Istat Membru għandu jiddefinixxi l-ammont massimu annwali ta’ 
għajnuna mogħtija bħala kumpens għal rabta akkwa-ambjentali u definit kull sena 
minn l-Istat membru u għal kull ettaru skond il-qies ikkontemplati fil-paragrafu 2 (a) 
ta’ l-Artikolu preżenti, fil-programm operazzjonali tiegħu fuq il-bażi ta’ dawn il-
kriterji li ġejjin: 

(a) it-telf ta’ dħul soffert; 

(b) l-ispiża addizzjonali li tista’ tirriżulta mill-applikazzjoni tal-metodi akkwa-
ambjentali, u 

(c) il-ħtieġa li jingħata appoġġ finanzjarju għat-twettiq tal-proġett. 

Artikolu 32 

Miżuri dwar is-saħħa pubblika u dik ta’ l-annimali 

Il-Fond jista’ jgħin: 

(a) biex min irabbi l-frott tal-baħar bil-qoxra jingħata kumpens għas-sospensjoni 
temporanja tal-ħsad tal-molluski mrobbija. It-terminu massimu li għalih jista’ 
jingħata l-kumpens għandu jkun ta’ sitt xhur fit-terminu sħiħ 2007-2013. Il-
kumpens jista’ jingħata fejn il-kontaminazzjoni tal-molluski minħabba l-
proliferazzjoni ta’ plankton li jipproduċi l-velenu jew il-preżenza tal-plankton 
li fih il-biotossiċi jimplika, għall-iskopijiet tal-ħarsien tas-saħħa pubblika, 
sospensjoni tal-ħsad: 

– Għal aktar minn erba’ xhur konsekuttivament; jew 

– Fejn it-telf soffert b’riżultat tas-sospensjoni tal-ħsad jammonta għal 
aktar minn 35% tal-bejgħ annwali tan-negozju konċernat, kalkolata fuq 
il-bażi tal-bejgħ medju tan-negozju fit-tliet snin ta’ qabel. 

(b) Finanzi għall-eradikazzjoni tar-riskji patoloġiċi fl-akkwakultura fejn pjan tal-
qatla huwa approvat mill-Kummissjoni taħt il-provvedimenti tad-Deċiżjoni 
90/424/KEE16. 

Artikolu 33 

Investimenti fl-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq 

1. Il-Fond jista’ jappoġġja, taħt l-istrateġiji speċifiċi li għandhom jiġu inklużi fil-
pjanijiet strateġiċi nazzjonali, investimenti fl-ipproċessar għall-konsu dirett mill-
bniedem u fit-tqegħid fis-suq ta’ prodottti ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-

                                                 
16 Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar spejjeż fil-qasam veterinarju. Deċiżjoni 

kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/99 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 
2003 (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 31). 
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akkwakultura. Din l-għajnuna hija limitata għal intrapriżi tad-daqs żgħira ħafna u 
żgħar. 

2. Dawn l-investimenti jistgħu jkopru l-kostruzzjoni, l-estensjoni, it-tagħmir u l-
modernizzazzjoni tan-negozji, b’mod partikolari bl-iskop li jitjiebu l-kundizzjonijiet 
relatati ma’ l-iġjene, saħħa umana jew ta’ l-annimali jew il-kwalità tal-prodotti, jew 
it-tnaqqis ta’ l-impatt negattiv fuq l-ambjent. It-trasferiment tal-proprjetà ta’ negozju 
m’għandhiex tkun eliġibbli għall-għajnuna mill-Komunità. 

3. Fejn l-investimenti jsarrfu biex tiġi ggarantita l-konformità mal-livelli li l-Komunità 
introduċiet riċentament dwar l-ambjent, saħħa umana jew ta’ l-annimali, l-iġjene jew 
il-ġid ta’ l-annimali, l-għajnuna tista’ tingħata bil-għan li tkun ggarantita l-
konformità ma’ dawk il-livelli ġodda biss fit-termini ta’ żmien stabbiliti bil-
leġislazzjoni Komunitarja. 

Artikolu 34 

Miżuri eliġibbli 

1. Il-Fond għandu jassisti l-investimenti fil-qasam ta’ l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq 
għall-kostruzzjoni, l-estensjoni, it-tagħmir u l-modernizzazzjoni tad-ditti. 

2. L-investiment taħt il-paragrafu 1 għandu jikkontribwixxi għall-preservazzjoni jew it-
tkabbir ta’ l-impiegi fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd u għal wieħed jew aktar minn 
dawn l-għanijiet: 

(a) it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali; 

(b) it-titjib u sorveljanza tas-saħħa pubblika u l-kundizzjonijiet ta’ l-iġjene u l-
kwalità tal-prodotti; 

(c) it-tnaqqis ta’ l-impatti negattivi fuq l-ambjent; 

(d) jgħinu biex itejbu l-użu ta’ speċje użati ftit, tal-prodotti sekondarji u ta’ l-iskart; 

(e) l-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda, jew żvilupp tal-kummerċ elettroniku; 

(f) it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fil-parti l-kbira joriġinaw minn qbid mtella’ l-
art mil-flotta lokali. 

3. L-għajnuna mill-Komunità m’għandhiex tingħata lil investimenti relatati man-
negozju bl-imnut. 
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KAPITOLU III 

FUS TAL-PRIORITÀ 3 MIŻURI TA’ INTERESS KOLLETTIV 

Artikolu 35 

Prinċipji għall-għajnuna 

Il-Fond jista’ jgħin azzjonijiet kollettivi fuq żmien limitat li normalment ma jkunux 
appoġġjati minn intrapriżi privati u li huma implimentati bl-appoġġ attiv ta’ l-operaturi 
nfushom jew minn organizzazzjonijiet li jaġixxu għan-nom tal-produtturi jew 
organizzazzjonijiet oħrajn magħrufa mill-Awtorità tal-Ġestjoni u li jgħinu biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd. 

Artikolu 36 

Azzjoni kollettiva 

Il-Fond għandu jappoġġja azzjonijiet kollettivi li jimmiraw li: 

(a) jikkontribwixxu b’mod sostenibbli għall-amministrazzjoni aħjar jew il-
konservazzjoni tar-riżorsi, jew għat-trasparenza tas-swieq fil-prodotti ta’ l-
industrija tas-sajd u ta’ l-akkwakultura, jew  

(b) jinvolvu investimenti kollettivi fl-iżvilupp tas-siti tat-trobbija, trattament ta’ l-
iskart jew fix-xiri tat-tagħmir tal-produzzjoni, proċessar jew tqegħid fis-suq 
jew, 

(c) jippromwovu l-isħubija bejn xjentisti u operaturi fis-settur ta’ l-industrija tas-
sajd, jew, 

(d) jikkontribwixxu għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 27a(4) ta’ dan ir-
Regolament. 

Artikolu 37 

Miżuri maħsuba li jħarsu u jiżviluppaw il-fawna akkwatika 

1. Il-Fond jista’ jgħin azzjonijiet ta’ interess kollettiv maħsuba li jħarsu u jiżviluppaw 
il-fawna akkwatika, eskluż il-ħażna mill-ġdid diretta. L-azzjonijiet għandhom 
jikkontribwixxu għat-titjib ta’ l-ambjent akkwatiku. 
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2. Dawn l-azzjonijiet għandhom jirrelataw għall-istallazzjoni ta’ istallazzjonijiet statiċi 
jew mobbli maħsuba li jħarsu u jiżviluppaw il-fawna akkwatika jew jirreabilitaw l-
mogħdijiet bl-ilma ġewwiena inklużi l-postijiet tal-bgħit u r-rotot tal-migrazzjoni ta’ 
l-ispeċje migratorji. 

3. L-azzjonijiet għandhom jiġu implimentati minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew 
semi-pubbliċi, organizzazzjonijiet tan-negozju magħrufa jew organizzazzjonijiet 
oħrajn appuntati għal dak l-iskop mill-awtorità tal-Ġestjoni. 

Artikolu 38 

Portijiet tas-sajd 

1. Il-Fond jista’ jappoġġja investimenti fil-portijiet tas-sajd ta’ interess lis-sajjieda 
kollha li jużaw il-port u li jgħinu biex jitjiebu s-servizzi offruti lis-sajjieda. 

2. L-investimenti għandhom ikollhom x’jaqsmu ma’: 

(a) t-titjib tal-kundizzjonijiet li taħthom jittellgħu l-art il-prodotti ta’ l-industrija 
tas-sajd, jiġu proċessati u jinħażnu fil-portijiet; 

(b) il-provvediment ta’ karburanti, silġ, ilma u elettriċità; 

(c) t-tagħmir tal-manutenzjoni u t-tiswija tal-vetturi tas-sajd; 

(d) t-titjib tal-mollijiet sabiex titjieb is-sigurtà waqt it-tlugħ l-art jew it-tagħbija tal-
prodotti; 

(e) l-amministrazzjoni kompjuterizzata ta’ l-attivitajiet tas-sajd. 

Artikolu 39 

Promozzjoni u żvilupp tas-swieq ġodda 

1. Il-Fond jista’ jappoġġja azzjonijiet kollettivi li huma maħsuba li jimplimentaw 
politika ta’ ugwaljanza u titjib tal-valur, jew l-iżvilupp ta’ swieq ġodda għall-prodotti 
ta’ l-industrija tas-sajd u ta’ l-akkwakultura. 

2. L-azzjonijiet ma jistgħux ikunu immirati lejn it-trademarks jew jagħmlu riferenza 
għal pajjiżi jew żoni ġeografiċi speċifiċi, ħlief fil-każ ta’ prodotti magħrufa taħt it-
termini tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/9217. 

                                                 
17 Regolament ta’ l-14 ta’ Lulju 1992 dwar il-ħarsien ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi u indikazzjonijiet ta’ l-

oriġini għall-prodotti agrikulturali u oġġetti ta’ l-ikel agrikulturali, (ĠU L 208, 24.7.1992, p. 1). 
Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 806/2003 ta’ l-14 ta’ April 2003 (ĠU L 122, 
16.5.2003, p. 1). 
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3. L-investimenti għandhom ikollhom x’jaqsmu ma’: 

(a) it-twettiq ta’ kampanji ta’ promozzjoni nazzjonali u transnazzjonali; 

(b) ir-rimi ta’ speċje żejda jew li m’hemmx biżżejjed esplojtazzjoni tagħhom li 
mhumiex użati jew m’huma t’ebda interess kummerċjali; 

(c) l-implimentazzjoni ta’ politika tal-kwalità għall-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd 
u ta’ l-akkwakultura; 

(d) il-promozzjoni ta’ prodotti miksuba bl-użu ta’ metodu b’impatt baxx fuq l-
ambjent; 

(e) il-promozzjoni ta’ prodotti magħrufa taħt it-termini tar-Regolament (KEE) 
Nru 2081/92; 

(f) iċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità; 

(g) it-tikkettjar, inkluż it-tikkettjar ta’ prodotti maqbuda bl-użu ta’ metodi ta’ sajd 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent; 

(h) kampanji tal-promozzjoni tal-prodotti jew kampanji biex titjieb ix-xbiha tas-
settur ta’ l-industrija tas-sajd; 

(i) l-implimentazzjoni ta’ stħarriġ dwar is-suq. 

Artikolu 40 

Proġetti pilota 

1. Il-Fond jista’ jappoġġja proġetti pilota mmirati li jiksbu u jxerrdu l-għarfien 
teknoloġiku ġdid u li huma mwettqa minn operatur ekonomiku, għaqda kummerċjali 
magħrufa jew kwalunkwe organizzazzjoni oħra kompetenti indikata għal dak l-iskop 
mill-awtorità tal-Ġestjoni, bi sħubija ma’ organizzazzjoni xjentifika jew teknika. 

2. Il-proġetti pilota msemmija fil-paragrafu ta’ qabel għandhom: 

(a) jittestjaw, taħt kundizzjonijiet qrib dawk attwali fis-settur tal-produzzjoni, il-
possibilità teknika jew finanzjarja ta’ teknoloġija innovattiva bl-għan li jinkiseb 
u jixxerred l-għarfien tekniku jew finanzjarju tat-teknoloġija ttestjata; 

(b) jippermettu li jsiru testijiet fuq pjanijiet ta’ amminsitrazzjoni u pjanijiet ta’ l-
allokazzjoni ta’ l-attività tas-sajd, li jinkludu, jekk meħtieġ, it-twaqqif ta’ żoni 
fejn ma jistax isir sajd, sabiex jiġu evalwati l-konsegwenzi bioloġiċi u 
finanzjarji, u stokkjar mill-ġdid esperimentali. 
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Proġett pilota għandu dejjem jinkludi tkomplija xjentifika xierqa sabiex jagħti 
riżultati sinjifikanti. 

3. Ir-riżultati ta’ proġetti ffinanzjati taħt il-paragrafu 1 għandhom ikunu s-suġġett ta’ 
rapporti tekniċi li jistgħu jinqraw mill-pubbliku. 

Artikolu 41 

Modifika jew l-assenjar mill-ġdid tal-vetturi tas-sajd 

Il-Fond jista’ jappoġġja l-modifikazzjoni ta’ vetturi tas-sajd għal skopijiet esklussivi ta’ taħriġ 
jew riċerka fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew semi-
pubbliċi, taħt il-bandiera ta’ Stat Membru. 

Il-Fond jista’ jappoġġja azzjonijiet għall-assenjar mill-ġdid ta’ vettura tas-sajd b’mod 
permanenti għal attivitajiet mingħajr profit barra mis-sajd professjonali. 

KAPITOLU IV 

FUS TAL-PRIORITÀ 4: ŻVILUPP SOSTENIBBLI TAŻ-ŻONI KOSTALI TAS-SAJD 

Artikolu 42 

Skop ta’ l-għajnuna 

1. Il-Fond għandu jagħti għajnuna, b’żieda ma’ l-istrumenti l-oħrajn tal-Komunità, 
għall-iżvilupp sostenibbli u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja taż-żoni kostali tas-sajd 
eliġibbli bħala parti minn strateġija ġenerali li tfittex li tappoġġja l-implimentazzjoni 
ta’ l-għanijiet tal-politika komuni ta’ l-industrija tas-sajd, b’mod partikolari billi 
jitqiesu l-konsegwenzi soċjo-ekonomiċi tagħha. 

2. Miżuri oħrajn għall-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali tas-sajd għandhom ifittxu li: 

(a) jżommu l-ġid ekonomiku u soċjali ta’ dawn iż-żoni u l-valur għall-prodotti ta’ 
l-industrija tas-sajd u ta’ l-akkwakultura; 

(b) jżommu u jiżviluppaw l-impiegi fiż-żoni kostali tas-sajd permezz ta’ appoġġ 
għad-diversifikazzjoni jew ir-ristrutturar ekonomiku u soċjali ta’ żoni li 
jiffaċċjaw diffikultajiet soċjo-ekonomiċi b’riżultat ta’ tibdiliet fis-settur ta’ l-
industrija tas-sajd; 

(c) Jippromovu l-kwalità ta’ l-ambjent kostali; 

(d) jappoġġjaw u jiżviluppaw kooperazzjoni bejn żoni kostali tas-sajd nazzjonali u 
transnazzjonali. 
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3. Kull Stat Membru għandu jinkludi fil-programm operazzjonali tiegħu lista taż-żoni 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond taħt l-iżvilupp sostenibbli ta’ żoni kostali. 

Żona kostali ta’ l-industrija tas-sajd hija ġeneralment iżgħar minn NUTS III, b’xatt 
tal-baħar jew tax-xmara, jew li tinkludi estwarju ta’ xmara konnessa ma’ l-industrija 
tas-sajd. Iż-żona għandha tkun raġonevolment koerenti mill-perspettiva ġeografika u 
oċeanografika, ekonomika u soċjali. 

Iż-żona għandu jkollha densità baxxa tal-popolazzjoni, livell sinjifikanti ta’ impieg 
fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd, is-sajd għandu jkun qed jonqos, u m’għandux ikun 
hemm muniċipalità b’aktar minn 100 000 abitanti. 

4. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar iż-żoni eliġibbli taħt il-
paragrafu 3. 

Artikolu 43 

Miżuri eliġibbli 

1. L-appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali tas-sajd jista’ jingħata għal: 

(a) ir-ristrutturar u ridirezzjoni ta’ attivitajiet ekonomiċi, b’mod partikolari billi 
jitmexxa ‘l quddiem it-turiżmu li jagħmel ġid lill-ambjent, kemm-il darba dawn 
l-azzjonijiet ma jwasslux għal żieda fl-attività tas-sajd; 

(b) id-diversifikazzjoni ta’ l-attivitajiet permezz ta’ promozzjoni ta’ aktar minn 
divertiment wieħed għal persuni attivament impjegati fis-settur ta’ l-industrija 
tas-sajd, permezz tal-ħolqien ta’ impiegi addizzjonali jew ta’ sostituzzjoni barra 
mis-settur ta’ l-industrija tas-sajd; 

(c) l-esplojtazzjoni kummerċjali lokali ta’ l-ikel ġej mil-baħar; 

(d) l-appoġġ għal istallazzjonijiet relatati ma’ industrija tas-sajd żgħir u l-
promozzjoni ta’ attivitajiet turistiċi; 

(e) il-ħarsien ta’ l-ambjent tal-baħar, tax-xmajjar u kostali biex tinżamm id-dehra 
sabiħa tagħhom, ir-riġenerazzjoni u l-żvilupp ta’ rħajla u rħula kostali u ħarsien 
u kapitalizzazzjoni fuq l-eredità naturali u arkitetturali; 

(f) it-twaqqif mill-ġdid ta’ potenzjal tal-produzzjoni fis-settur ta’ l-industrija tas-
sajd meta jsirilhom il-ħsara bid-diżastri naturali jew industrijali; 

(g) l-appoġġ għall-kooperazzjoni inter-reġjonali u trans-nazzjonali fost atturi fiż-
żoni kostali tas-sajd, l-aktar permezz ta’ networking u tixrid ta’ l-aħjar prattika; 

(h) il-ksib ta’ għarfien ta’ organizzazzjoni u preżentazzjoni għall-preparazzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ l-istrateġija lokali ta’ l-iżvilupp. 
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2. Il-Fond jista’ jiffinanzja, fuq bażi sekondarja, sa massimu ta’ 15% tal-fus involut, 
miżuri għall-promozzjoni u t-titjib ta’ l-għarfien professjonali, biex il-ħaddiema 
jaddattaw aktar malajr u biex l-impiegi jkunu aċċessibbli, b’mod partikolari għan-
nisa, kemm-il darba dawn il-miżuri li huma parti integrali ta’ strateġija ta’ l-iżvilupp 
sostenibbli għal żoni kostali u li għandhom konnessjoni diretta mal-miżuri deskritti 
fl-ewwel paragrafu. 

3. L-appoġġ mogħti taħt il-paragrafu 1 ma jistax jinvolvi t-tiġdid jew il-
modernizzazzjoni tal-vetturi tas-sajd. 

4. Il-benefiċjarji ta’ appoġġ previst fil-punti (a) u (b) ta’ l-ewwel paragrafu u l-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu jew persuni impjegati fis-settur ta’ l-
industrija tas-sajd jew persuni b’impieg dipendenti fuq is-settur. 

5. Jekk miżura taħt dan l-Artikolu hija wkoll eliġibbli taħt strument ieħor ta’ appoġġ 
tal-Komunità, l-Istat Membru għandu jagħmel ċar fit-tfassil tal-programm hijiex 
appoġġjata mill-Fond jew minn strument ieħor ta’ appoġġ tal-Komunità. 

Artikolu 44 

Parteċipazzjoni fl-iżvilupp sostenibbli għaż-żoni kostali tas-sajd 

1. L-azzjonijiet biex jgħinu l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali tas-sajd għandhom 
jiġu implimentati fuq territorju definit minn grupp ta’ imsieħba lokali pubbliċi jew 
privati mwaqqaf għal dan l-iskop, minn issa ‘l quddiem imsejjaħ ‘il-grupp ta’ azzjoni 
kostali’ (CAG). Kull CAG, imwaqqaf skond il-liġi ta’ l-Istat Membru konċernat, 
għandu jintgħażel b’mod trasparenti wara sejħa pubblika għall-proposti. 

2. L-operazzjonijiet imwettqa fuq l-inizjattiva tas-CAGs għandhom ikunu r-
responsabbilità tas-settur privat għall-inqas għal żewġ terzi tal-proġett. 

3. Is-CAGs jistgħu jikkwalifikaw għal appoġġ mill-Fond kemm-il darba jwettqu 
azzjonijiet integrati ta’ żvilupp lokali bażati fuq proċess minn isfel ‘l fuq u applikati 
f’territorju definit jew li kategorija speċifika ta’ persuni jew tip ta’ proġett speċifiku. 
L-Istat Membru għandu jiżgura li s-CAG għandu biżżejjed kapaċità amministrattiva 
u finanzjarja biex jamministra l-forom ta’ għajnuna u jirnexxi fit-twettiq ta’ l-
operazzjonijiet ippjanati. 

4. It-territorju kopert mis-CAG għandu jkun konsistenti u jkollu biżżejjed massa kritika 
f’termini ta’ riżorsi umani, finanzjarji u ekonomiċi biex jappoġġja strateġija ta’ l-
iżvilupp li tista’ tintlaħaq. 

5. Is-CAGs fi Stat Membru jew reġjun definit, skond in-natura speċifika ta’ l-istruttura 
istituzzjonali, għandhom jiffurma għaqda konġunta b’statuti li jiggarantixxu l-ħidma 
tajba tagħhom. 
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KAPITOLU V 

FUS TAL-PRIORITÀ 5 GĦAJNUNA TEKNIKA 

Artikolu 45 

Għajnuna teknika 

1. Fuq l-inizjattiva ta’ u/jew f’isem il-Kummissjoni, bla ħsara għal limitu ta’ 0.80% ta’ 
l-allokazzjoni annwali tiegħu, il-Fond jista’ jiffinanzja l-miżuri preparatorji, 
amministrattivi u tekniċi ta’ appoġġ, evalwazzjoni, verifika u spezzjoni meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dawn l-azzjonijiet huma esegwiti 
skond l-Artikolu 53(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 u kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra ta’ dak ir-Regolament u tar-regoli ta’ implimentazzjoni tagħha li 
jgħoddu għal din il-forma ta’ esekuzzjoni tal-baġit. 

Dawn l-azzjonijiet għandhom jinkludu: 

(a) studji konnessi mat-tfassil tal-linjigwida strateġiċi tal-Komunità u r-rapport 
annwali tal-Kummissjoni; 

(b) l-evalwazzjonijiet, ir-rapporti ta’ l-esperti, l-istatistiċi u l-istudji, inklużi dawk 
ta’ natura ġenerali rigward il-ħidma tal-Fondi; 

(c) miżuri immirati lejn l-imsieħba, il-benefiċjarji ta’ l-għajnuna mill-Fond u l-
pubbliku ġenerali, inklużi miżuri ta’ informazzjoni; 

(d) miżuri biex ixerrdu informazzjoni, networking, iqajmu l-konxjetà, jmexxu ’l 
quddiem l-kooperazzjoni u jpartu l-esperjenzi fil-Komunità kollha; 

(e) l-istallazzjoni, it-tħaddim u l-interkonnessjoni ta’ sistemi kompjuteriżżati għall-
amministrazzjoni, sorveljanza, spezzjoni u evalwazzjoni; 

(f) titjib fil-metodi ta’ l-evalwazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar prattiki 
f’dan il-qasam; 

(g) it-twaqqif ta’ networks trans-nazzjonali u Komunitarji ta’ atturi fl-iżvilupp 
sostenibbli taż-żoni kotali tas-sajd bl-iskop li jiġi mħeġġeġ it-tpartit ta’ 
esperjenza u l-aħjar prattika, jiġu stimolati u implimentati l-kooperazzjoni 
trans-reġjonali u trans-nazzjonali u t-tixrid ta’ l-informazzjoni. 

2. Fuq l-inizjattiva ta’ l-Istati Membri, il-Fond jista’ jiffinanzja taħt kull programm 
operazzjonali azzjonijiet relatati mal-preparazzjoni, amministrazzjoni, sorveljanza, 
evalwazzjoni, pubbliċità, kontroll u verifika ta’ l-għajnuna lill-programmi 
operazzjonali sa limitu ta’ 5% ta’ l-ammont totali ta’ kull programm operazzjonali. 
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3. Fuq l-inizjattiva ta’ l-Istati Membri, il-Fond jista’ jiffinanzja wkoll azzjonijiet taħt 
kull programm operazzjonali relatati mat-titjib tal-kapaċitajiet amministrattivi ta’ l-
Istati Membri li r-reġjuni kollha tagħhom huma eliġibbli taħt l-Għan tal-
Konverġenza. 

TITOLU VI 

EFFETTIVITÀ U/JEW PUBBLIĊITÀ GĦALL-GĦAJNUNA 

KAPITOLU I 

EVALWAZZJONI TAL-PROGRAMMI OPERAZZJONALI 

Artikolu 46 

Dispożizzjonijiet Ġenerali 

1. Il-programmi operazzjonali għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjonijiet ex ante, 
interim u ex post taħt id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 47 sa 49. 

L-evalwazzjonijiet għandhom jimmiraw lejn it-titjib tal-kwalità u l-effettività ta’ l-
għajnuna tal-Fond u l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali. Għandhom 
ukoll jeżaminaw l-impatt tagħhom rigward il-linjigwida strateġiċi tal-Komunità, il-
pjanijiet strateġiċi nazzjonali u l-problemi speċifiċi li jaffettwaw lill-Istati Membri 
filwaqt li jiġu meqjusa l-ħtiġiet ta’ l-iżvilupp sostenibbli fis-settur ta’ l-industrija tas-
sajd u l-impatt ambjentali. 

2. L-effettività ta’ l-għajnuna tal-Fond għandha tiġi eżaminata fuq bażi ta’ dawn il-
kriterji li ġejjin: 

(a) L-impatt ġenerali tal-Fond fuq l-għanijiet imwaqqfa fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-
regolament; 

(b) L-impatt fuq il-prioritajiet mibnija fil-programmi. 

3. L-attivitajiet ta’ evalwazzjoni previsti fil-paragrafu 1 għandhom jiġu organizzati taħt 
ir-responsabbilità ta’ l-Istati Membri jew tal-Kummissjoni, kif xieraq, skond il-
prinċipju tal-proporzjonalità u fuq il-bażi ta’ l-isħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru. 

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa għat-
twettiq ta’ l-evalwazzjonijiet, jorganizzaw il-produzzjoni u l-ġbir tad-data meħtieġa 
u jużaw id-diversi tipi ta’ informazzjoni provduti mis-sistema tas-sorveljanza. 

5. Il-Kummissjoni tiddeċiedi l-metodi ta’ l-evalwazzjoni u l-istandardi li għandhom jiġu 
applikati skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 100(3). 
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6. L-evalwazzjoni għandha ssir minn assessuri indipendenti. Ir-riżultat għandu jiġi 
pubblikat, kemm-il darba l-awtorità responsabbli għall-evalwazzjoni ma 
toġġezzjonax espressament, skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.18 

7. L-evalwazzjonijiet għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit għall-għajnuna teknika tal-
programmi operazzjonali jekk jiġu mwettqa taħt ir-responsabbilità ta’ l-Istat Membru 
u mill-baġit għall-għajnuna teknika tal-Kummissjoni jekk jiġu mwettqa taħt ir-
responsabbilità tagħha. 

Artikolu 47 

Evalwazzjoni ex ante  

1. L-evalwazzjoni ex ante għandha timmira li tiżgura l-koerenza bejn il-linjigwida 
strateġiċi tal-Komunità, il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali u l-programmi operazzjonali 
kif ukoll tottimiżża l-allokazzjoni tar-riżorsi tal-baġit għall-programmi operazzjonali 
u ttejjeb il-kwalità ta’ l-ipprogrammar. 

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu evalwazzjoni ex ante fuq il-livell tal-programm 
operazzjonali skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, u skond il-metodi u l-istandardi 
ta’ l-evalwazzjoni li għandhom jiġu definiti taħt il-proċedura prevista fl-Artikolu 
46(5). 

Artikolu 48 

Evalwazzjoni interim  

1. L-evalwazzjoni interim għandha timmira li teżamina l-effettività tal-programm 
operazzjonali kollu jew parti minnu bil-għan li tagħmel fiħ dak it-tibdil li jtejjeb il-
kwalità ta’ l-għajnuna u l-implimentazzjoni tagħha. 

2. L-evalwazzjonjiet interim ta’ programm operazzjonali għandhom jitwettqu skond il-
prinċipju tal-proporzjonalità u fuq il-bażi ta’ kalendarju li jagħmilha possibbli li 
jitqiesu s-sejbiet fil-każ li l-programm huwa estiż. 

3. L-evalwazzjonjiet interim għandhom jiġu organizzati taħt ir-responsabbilità ta’ l-
Istati Membri u fuq l-inizjattiva ta’ l-awtoritajiet li jamministraw b’konsultazzjoni 
mall-Kummissjoni u skond il-metodi u l-istandardi ta’ l-evalwazzjoni li għandhom 
jiġu ddefiniti taħt il-proċedura msemmija fl-Artikolu 46(5). Huma jintbagħtu lill-
kumitat tas-sorveljanza tal-programm operazzjonali u lill-Kummissjoni. 

4. Il-Kummissjoni tipproċedi għal evalwazzjoni interim ta’ l-implimentazzjoni tal-
linjigwida strateġiċi tal-Komunità fuq il-bażi ta’ kalendarju li jippermetti l-użu tar-
riżultati f’kull deċiżoni dwar it-tkomplija ta’ l-ipprogrammar. 

                                                 
18 ĠU L 145, 31.5.2003, p. 43. 
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Artikolu 49 

Evalwazzjoni ex post  

1. L-evalwazzjoni ex post teżamina l-livell ta’ l-użu tar-riżorsi, l-effettività u l-
effiċjenza tal-programm operazzjonali u l-impatt tiegħu meta mqabbel ma’ l-
għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-linjigwida strateġiċi tal-Komunità. 
Għandha tgħaraf l-fatturi li taw sehemhom għas-suċċess jew il-falliment ta’ l-
implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali, inkluż mil-lenti tas-sostenibbilità, u l-
aħjar prattiki. 

2. L-evalwazzjoni ex post għandha titwettaq fuq l-inizjattiva u taħt ir-responsabbilità 
tal-Kummissjoni b’konsultazzjoni ma’ l-Istat Membru u l-awtorità tal-ġestjoni, li 
għandhom jiġbru l-informazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħha. 

3. L-evalwazzjoni ex post għandha titlesta sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2015. 

KAPITOLU II 

Informazzjoni u pubbliċità 

Artikolu 50 

Informazzjoni u pubbliċità 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni u jippubbliċizzaw il-programmi 
u l-operazzjonijiet ffinanzjati konġuntament. L-informazzjoni għandha tkun intiża 
għall użu miċ-ċittadini Ewropej. Għandha timmira li tenfasizza r-rwol tal-Komunità 
u tiżgura li l-għajnuna mill-Fondi hija trasparenti. 

2. L-awtorità tal-ġestjoni għandha tkun responsabbli: 

(a) li tiżgura li l-programm operazzjonali huwa pubbliċiżżat lill-benefiċjarji 
potenzjali, l-għaqdiet tan-negozju, l-imsieħba ekonomiċi u soċjali, l-
organizzazzjonijiet li jmexxu ’l quddiem id-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs, 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fis-settur ambjentali l-u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi fis-settur ta’ l-industrija tas-sajd. L-
awtorità tal-ġestjoni għandha tinformahom dwar l-opportunitajiet offruti mill-
għajnuna u l-metodi li jiggvernaw l-aċċess għall-iffinanzjar; 

(b) li tinforma lill-benefiċjarji dwar l-ammont ta’ iffinanzjar konġunt tal-
Komunità; 

(c) li tinforma liċ-ċittadini Ewropej dwar ir-rwol li għandha l-Komunità fil-
programmi operazzjonali u r-riżultati tagħhom, u wkoll tiżgura li l-benefiċjarji 
jinformaw liċ-ċittadini Ewropej dwar dak ir-rwol. 
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3. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni kull sena dwar l-
inizzjattivi meħuda għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu. 

TITOLU VI 

KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA MILL-FOND 

KAPITOLU I 

KONTRIBUZZJONI MILL-FOND 

Artikolu 51 

Intensità ta’ l-għajnuna pubblika 

L-intensità massima ta’ l-għajnuna pubblika hija stabbilita fit-tabella fl-Anness II ta’ dan ir-
Regolament. 

Artikolu 52 

Kontribuzzjoni mill-Fond 

1. Id-deċiżjoni li tadotta programm operazzjonali għandha tistabbilixxi l-kontribuzzjoni 
massima tal-Fond għal kull priorità. 

2. Il-kontribuzzjoni tal-Fond għandha tiġi kalkolata b’relazzjoni ma’ l-ispiża pubblika 
sħiħa. 

3. Il-kontribuzzjoni tal-Fond għandha tiġi stabbilita għal kull priorità. Għandha tkun 
soġġetta għal dawn il-limiti li ġejjin: 

(a) 75% ta’ l-ispiża pubblika parzjament iffinanzjata mill-Fond f’reġjuni eliġibbli 
taħt l-Għan tal-Konverġenza; 

(b) 50% ta’ l-ispiża pubblika għall-programmi operazzjonali f’reġjuni oħrajn mhux 
eliġibbli taħt l-Għan tal-Konverġenza; 

(c) 85% ta’ l-ispiża pubblika għal dik il-parti tal-programmi operazzjonali li 
tinkkonċerna r-reġjuni l-aktar ‘il barra u l-Gżejjer Griegi l-aktar ‘il barra. 

4. B’deroga mil-limiti elenkati fil-paragrafh 3, l-għajnuna tal-Fond għandha tkun: 

(a) 85% ta’ l-ispiża pubblika għal azzjonijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 23(a) l-
ewwel inċiż f’reġjuni koperti mill-Għan tal-Konverġenza; 



 

MT 45   MT 

(b) 65% ta’ l-ispiża pubblika għal azzjonijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 23(a) l-
ewwel inċiż f’reġjuni barra mill-Għan tal-Konverġenza. 

5. Il-minimu tal-kontribuzzjoni tal-fond għal kull priorità għandu jkun 20% ta’ l-ispiża 
pubblika. 

Il-miżuri ta’ l-assistenza teknika implimentata fuq l-inizjattiva jew f’isem il-
Kummissjoni jistgħu jiġu ffinanzjati bir-rata ta’ 100%. 

6. L-ammont sħiħ ta’ appoġġ mogħti lil operazzjoni mill-Fond u minn għajnuna oħra 
mogħtija mill-baġit tal-Komunità ma’ jistax jeċċedi 90% ta’ għajnuna allokata mill-
ispiża pubblika għall-operazzjoni. 

Artikolu 53 

Projbizzjoni ta’ l-Akkumulazzjoni 

Priorità jew operazzjoni tista, waqt il-perijodu ta’ l-eliġibilità, tibbenefika minn 
kontribuzzjonijiet magħmula minn mhux aktar minn Fond wieħed tal-Komunità fl-istess ħin. 
Operazzjoni tista’ tibbenefika minn kontribuzzjonijiet magħmula minn mhux aktar minn 
programm operazzjonali wieħed fl-istess ħin. 

Artikolu 54 

Eliġibilità ta’ l-ispejjeż 

1. L-ispejjeż ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fond jekk ikunu attwalment saru 
mill-benefiċjarju biex iwettaq operazzjoni bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-31 ta’ 
Diċembru 2015. L-operazzjonijiet finanzjati konġuntament m’għandhomx ikunu 
tlestew qabel id-data tal-bidu għall-eliġibilità. 

2. L-ispejjeż ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fond biss jekk ikunu saru għal 
operazzjonijiet li ħadet deċiżjoni dwarhom l-awtorità tal-ġestjoni tal-programm 
operazzjonali konċernat jew taħt ir-responsabbilità tagħha skond il-kriterji stabbiliti 
minn qabel mill-kumitat tas-sorveljanza. 

Spiża ġdida, introdotta matul ir-reviżjoni ta’ programm operazzjonali, għandha tkun 
eliġibbli mid-data ta’ l-irċevuta mill-Kummissjoni tat-talba għall-modifika tal-
programm operazzjonali. 

3. Ir-regoli dwar l-eliġibilità ta’ l-ispejjeż għandhom jiġu mwaqqfa fuq livell nazzjonali 
bla ħsara għall-eċċezzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament. 

4. L-ispejjeż li ġejjin mhux eliġibbli: 

(a) il-VAT; 

(b) l-interessi fuq id-dejn; 
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(c) ix-xiri ta’ art għal ammont ogħla minn 10% ta’ spejjeż totali eliġibbli għall-
azzjoni konċernata; 

(d) l-akkomodazzjoni. 

5. Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħar 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 45. 

Artikolu 55 

Tul ta’ l-operazzjonijiet 

1. L-Istat Membru jew l-awtorità tal-ġestjoni għandhom jiżguraw li operazzjoni tibqa’ 
tgawdi l-kontribuzzjoni mill-Fondi biss jekk dik l-operazzjoni, fi żmien seba’ snin 
mid-data tad-deċiżjoni ta’ l-iffinanzjar ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew l-
awtorità tal-ġestjoni, ma jkollhiex modifika sostanzjali: 

(a) li taffettwa n-natura jew il-kundizzjonijiet ta’ l-implimentazzjoni tagħha jew 
tagħti lil ditta jew korp pubbliku xi vantaġġ mhux dovut; 

(b) li tirriżulta jew minn tibdil fin-natura tal-proprjetà ta’ oġġett mill-infrastruttura 
jew il-waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività produttiva. 

2. L-Awtorità tal-ġestjoni għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe 
modifika bħal din prevista fil-paragrafu 1. 

3. L-ammonti mħallsa ħażin għandhom jiġu rkuprati skond it-Titoli VIII, Kapitolu II. 

4. L-Istat Membru għandu jiżgura li l-intrapriża li mingħandha jiġu rkuprati ammonti 
skond il-paragrafu 3 ma tibbenefikax minn kontribuzzjoni mill-Fond. 

TITOLU VII 

AMMINISTRAZZJONI, SORVELJANZA U KONTROLLI 

KAPITOLU I 

Sistemi ta’ amministrazzjoni u tal-kontroll 

Artikolu 56 

Prinċipji ġenerali dwar is-sistemi ta’ amministrazzjoni u tal-kontroll 

1. Is-sistemi ta’ amministrazzjoni u tal-kontroll tal-programmi operazzjonali mwaqqfa 
mill-Istati Membri għandhom jipprovdu għal: 
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(a) definizzjoni ċara tal-funzjonijiet tal-korpijiet konċernati fl-amministrazzjoni u 
l-kontroll u allokazzjoni ċara tal-funzjonijiet f’kull organizzazzjoni; 

(b) separazzjoni ċara tal-funzjonijiet bejn organizzazzjonijiet konċernati fl-
amministrazzjoni, ċertifikazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-kontroll, u f’kull 
organizzazzjoni; 

(c) riżorsi xierqa għal kull organizzazzjoni biex twettaq il-funzjonijiet li ġew 
assenjati lilha; 

(d) arranġamenti effettivi ta’ verifika interna; 

(e) sistemi ta’ konteġġ, sorveljanza u rapportar finanzjarju li wieħed jista’ jorbot 
fuqhom, li għandhom ikunu fil-forma kompjuterizzata; 

(f) sistema effettiva ta’ rapportar u sorveljanza fejn it-twettiq ta’ funzjonijiet huwa 
delegat; 

(g) l-eżistenza ta’ manwali tal-proċeduri biex jitwettqu l-funzjonijiet; 

(h) arranġamenti effettivi għall-verifika tat-tħaddim tajjeb tas-sistema; 

(i) sistemi u proċeduri biex tiġi żgurata linja ta’ verifika xierqa. 

2. Il-miżuri mwaqqfa fil-punti b), c), d), f), g) u h) għandhom ikunu proporzjonati ma’ 
l-ispiża pubblika taħt il-programm operazzjonali konċernat. 

Artikolu 57 

Nomina ta’ l-awtoritajiet 

1. Għal kull programm operazzjonali l-Istat Membru għandu jinnomina dawn li ġejjin: 

a) awtorità tal-ġestjoni: awtorità jew organizzazzjoni pubblika jew privata 
nazzjonali, reġjonali jew lokali nominata mill-Istat Membru, jew l-Istat 
Membru stess meta jwettaq dik il-funzjoni, biex tamministra programm 
operazzjonali; 

b) awtorità taċ-ċertifikazzjoni: organizzazzjoni jew awtorità lokali, reġjonali jew 
nazzjonali nominata mill-Istat Membru biex tiċċertifika d-dikjarazzjonijiet ta’ 
l-ispejjeż u applikazzjonijiet għall-ħlas qabel ma jintbagħtu lill-Kummissjoni; 

c) awtorità tal-verifika: organizzazzjoni operazzjonalment indipendenti mill-
awtorità tal-ġestjoni u mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni nominata mill-Istat 
Membru għal kull programm operazzjonali u responsabbli li tivverifika l-
ħidma tajba tas-sistema ta’ amminstrazzjoni u kontroll. 

2. Minbarra l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu wkoll 
jinnomina organizzazzjoni kompetenti biex tirċievi l-ħlas li tagħmel il-Kummissjoni 
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u organizzazzjoni jew organizzazzjonijiet responsabbli biex tagħmel/jagħmlu l-
ħlasijiet lill-benefiċjarji. 

3. L-Istat Membru għandu jistabbilixxi r-regoli li jiggvernaw ir-relazzjonijiet tiegħu 
ma’ dawk l-awtoritajiet u organizzazzjonijiet u r-relazzjonijiet tagħhom mal-
Kummissjoni. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-Regolament, l-Istat Membru għandu 
jwaqqaf ir-relazzjonijiet reċiproċi ta’ dawk l-awtoritajiet, li għandhom iwettqu l-
funzjonijiet tagħhom għal kollox skond is-sistemi istituzzjonali, legali u finanzjarji 
ta’ l-Istat Membru konċernat. 

4. Bla ħsara għall-Artikolu 56(1)(b) l-istess organizzazzjoni tista’ twettaq diversi mill-
funzjonijiet ta’ amministrazzjoni, ħlas, ċertifikazzjoni u ispezzjoni jew dawn il-
funzjonijiet kollha. 

Artikolu 58 

Funzjonijiet ta’ l-Awtorità tal-Ġestjoni 

1. L-Awtorità tal-ġestjoni għandha tkun responsabbli għall-amministrazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-programm operazzjonali b’mod effiċjenti, effettiv u korrett u 
b’mod partikolari biex: 

(a) tiżgura li l-operazzjonijiet jiġu magħżula għall-fondi skond il-kriterji li jgħoddu 
għall-programm operazzjonali u li huma skond ir-regoli Komunitarji u 
nazzjonali għall-perijodu sħiħ ta’ l-implimentazzjoni; 

(b) tivverifika l-konsenja tal-prodotti u servizzi finanzjati konġuntament u li l-
ispejjeż dikjarati għall-operazzjonijiet ikunu attwalment saru u huma skond 
skond ir-regoli Komunitarji u nazzjonali; 

(c) tiżgura li hemm sistema għar-reġistrazzjoni u l-ħażna f’forma kompjuterizzata 
ta’ kull operazzjoni taħt il-programm operazzjonali u li tinġabar id-data dwar l-
implimentazzjoni meħtieġa għall-amministrazzjoni, is-sorveljanza, il-kontroll u 
l-evalwazzjoni finanzjarja; 

(d) tiżgura li l-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet l-oħrajn involuti fl-
implimentazzjoni ta’ l-operazzjonijiet iżommu sistema ta’ konteġġ separata jew 
kodiċi xieraq tal-konteġġ għat-transazzjonijiet kummerċjali kollha relatati ma’ 
l-operazzjoni; 

(e) tiżgura li l-evalwazzjonijiet tal-programmi operazzjonali msemmija fl-Artikolu 
46 isiru fit-termini ta’ żmien stabbiliti f’dan ir-Regolament u li jilħqu l-
istandardi ta’ kwalità miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru; 

(f) twaqqaf il-proċeduri biex tiżgura li d-dokumenti kollha dwar l-ispejjeż u l-
verifiki meħtieġa biex jiġi żgurat li jinżamm audit trail xieraq skond ir-
rekwiżiti ta’ l-Artikoli 83 u 93; 
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(g) tiżgura li l-awtorità taċ-ċertifikazzjoni tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa 
dwar il-proċeduri u l-verifiki li saru dwar l-ispejjeż għall-iskop taċ-
ċertifikazzjoni; 

(h) tmexxi lill-Kumitat tas-Sorveljanza u tipprodvih bid-dokumenti meħtieġa biex 
ikun possibbli għaliħ li jissorvelja l-kwalità ta’ l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali fid-dawl ta’ l-għanijiet speċifiċi tiegħu; 

(i) tfassal u, wara approvazzjoni mill-Kumitat tas-Sorveljanza, tippreżenta lill-
Kummissjoni r-rapporti annwali u finali dwar l-implimentazzjoni; 

(j) tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti ta’ l-informazzjoni u l-pubbliċità stabbiliti 
fl-Artikolu 50. 

L-Awtorità tal-ġestjoni għandu jkollha funzjoni ta’ verifika interna. 

Artikolu 59 

Funzjonijiet ta’ l-Awtorità taċ-ċertifikazzjoni 

L-Awtorità taċ-ċertifikazzjoni ta’ programm operazzjonali għandha tkun responsabbli b’mod 
partikolari li: 

1. tfassal u tippreżenta lill-Kummissjoni ta’ dikjarazzjonijiet ta’ spejjeż ċertifikati u 
applikazzjonijiet għal ħlas f’forma kompjuterizzata; 

2. tiċċertifika li: 

(a) id-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż hija preċiża, tirriżulta minn sistemi ta’ rendikonti 
kredibbli u hija bażata fuq dokumenti ta’ appoġġ li jistgħu jiġu verifikati; 

(b) l-ispejjeż dikjarati huma skond ir-regoli applikabbli tal-Komunità u nazzjonali 
u saru rigward operazzjonijiet magħżula għall-fondi skond il-kriterji li jgħoddu 
għall-programm u skond ir-regoli applikabbli tal-Komunità u dawk nazzjonali. 

3. tiżgura għall-iskopijiet taċ-ċertifikazzjoni li rċeviet tagħrif xieraq mill-awtorità tal-
ġestjoni dwar il-proċeduri mħaddma u l-kontrolli mwettqa rigward l-ispejjeż inklużi 
fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż; 

4. tieħu kont, għall-iskopijiet taċ-ċertifikazzjoni, tar-riżultati tal-verifiki kollha mwettqa 
minn jew taħt ir-responsabbilità ta’ l-Awtorità tal-Verifika; 

5. iżżomm rekords f’forma kompjuterizzata tar-rendikonti ta’ spejjeż preżentati lill-
Kummissjoni; 

6. tiżgura l-ħlas lura ta’ ammonti ta’ fondi tal-Komunità li jinsabu li tħallsu 
indebitament b’riżultat ta’ irregolaritajiet skoperti, flimkien ma’ interessi fejn xieraq, 
filwaqt li żżomm kont ta’ ammonti li jistgħu jiġu mħallsa lura, u tħallas lura lill-
Kummissjoni ammonti rkuprati, fejn possibbli bi tnaqqis mid-dikjarazzjoni ta’ l-
ispejjeż li jmiss. 
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Artikolu 60 

Funzjonijiet ta’ l-Awtorità tal-verifika 

1. L-Awtorità li tispezzjona programm operazzjonali għandha tkun responsabbli b’mod 
partikolari li: 

(a) tiżgura li l-verifiki jitwettqu skond l-istandardi internazzjonali tal-verifika biex 
tivverifika l-ħidma effettiva ta’ l-amministrazzjoni u tas-sistema tal-kontroll 
tal-programm operazzjonali; 

(b) tiżgura li l-verifiki jitwettqu fuq operazzjonijiet fuq kamjun xieraq biex jiġu 
verifikati l-ispejjeż dikjarati; 

(c) tippreżenta lill-Kummissjoni, fi żmien sitt xhur mill-approvazzjoni tal-
programm operazzjonali, strateġija tal-verifika li tkopri l-organizzazzjonijiet li 
ser iwettqu l-verifiki msemmija taħt is-sottoparagrafi a) u b), il-metodu li 
għandu jintuża, il-metodu tat-teħid tal-kampjuni għall-verifiki fuq l-
operazzjonijiet, u l-ippjanar indikattiv tal-verifiki sabiex jiġi żgurat li l-
organizzazzjonijiet ewlenin jiġu verifikati u li l-verifiki huma mxerrda b’mod 
uniformi fil-perijodu kollu ta’ l-ipprogrammar; 

(d) fejn japplikaw sistemi komuni f’aktar minn programm operazzjonali wieħed, 
tista’ tiġi ppreżentata strateġija kombinata unika tal-verifika taħt il-punt c); 

(e) sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena mill-2008 sa l-2016: 

(i) tistabbilixxi rapport annwali dwar il-kontroll li jiddefinixxi s-sejbiet tal-
verifiki mwettqa skond l-istrateġija tal-verifika dwar il-programm 
operazzjonali matul is-sena ta’ qabel u tirrapporta n-nuqqasijiet li nstabu 
fis-sistemi għall-amministrazzjoni u l-kontroll tal-programm. L-
informazzjoni dwar l-2014 u l-2015 tista’ tiġi inkluża fir-rapport finali 
biex takkunpanja d-dikjarazzjoni tal-validità 

(ii) toħroġ opinjoni dwar jekk is-sistema ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll 
ħadmitx b’mod effettiv biex tagħti assikurazzjoni raġjonevoli dwar il-
korrettezza tal-prospetti ta’ l-ispejjeż preżentati lill-Kummissjoni matul 
dik is-sena u l-legalità u r-regolarità tat-transazzjonijiet li huma l-bażi. 

(f) tipprovdi l-informazzjoni dwar il-verifiki u l-opinjonijiet, li jistgħu jinġabru 
f’rapport uniku meta sistema komuni tkun tgħodd għal bosta programmi 
operazzjonali; 

(g) tipprovdi dikjarazzjoni fl-għeluq tal-programm li teżamina l-validità ta’ l-
applikazzjoni għall-ħlas tal-bilanċ finali u l-legalità u r-regolarità tat-
transazzjonijiet kummerċjali li huma l-bażi koperti mill-prospett finali ta’ l-
ispejjeż appoġġjat mir-rapport finali tal-kontroll. 
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2. Fejn il-verifiki msemmija fil-punti (a) u (b) isiru minn organizzazzjoni minbarra l-
Awtorità tal-Verifika, din għandha tiżgura li dawn l-organizzazzjonijiet għandhom l-
indipendenza funzjonali meħtieġa u li x-xogħol isir skond l-istandardi tal-verifika 
aċċettati fuq livell internazzjonali. 

KAPITOLU II 

Sorveljanza 

Artikolu 61 

Kumitat tas-Sorveljanza 

L-Istat Membru għandu jistabbilixxi Kumitat tas-sorveljanza għal kull programm 
operazzjonali, bi ftehim ma’ l-Awtorità tal-ġestjoni wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba. Kull 
Kumitat tas-sorveljanza għandu jiġi mwaqqaf fi żmien tliet xhur mid-deċiżjoni li tapprova l-
programm operazzjonali. 

Għandu jfassal ir-regoli tal-proċedura proprji fil-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju ta’ l-
Istat Membru konċernat u jadottahom bi ftehim ma’ l-Awtorità tal-ġestjoni. 

Artikolu 62 

Kompożizzjoni 

1. Il-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkun presjedut minn rappreżentant ta’ l-Istat 
Membru jew ta’ Kumitat tas-sorveljanza. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, 
rappreżentant tagħha jista’ jieħu sehem fix-xogħol tal-Kumitat tas-sorveljanza 
f’kapaċità rakkmandatorja. 

2. Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi deċiża mill-Istat Membru u għandha tinkludi l-
imsieħba imsemmija fl-Artikolu 8 u l-Awtorità tal-ġestjoni. 

L-Awtorità tal-ġestjoni għandha tikkoordina l-Kumitat tas-sorveljanza. 

Artikolu 63 

Funzjonijiet 

Il-Kumitat tas-sorveljanza għandu jissodisfa ruħu dwar l-effettività u l-kwalità tal-programmi 
operazzjonali. Għal dak l-iskop: 

(a) għandu jqis u japprova l-kriterji għall-għażla ta’ l-operazzjonijiet finanzjati fi 
żmien erba’ xhur ta’ l-approvazzjoni tal-programm operazzjonali. Il-kriterji ta’ 
l-għażla għandhom jiġu riveduti skond il-ħtiġiet ta’ l-ipprogrammar; 
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(b) għandu jirrevedi perjodikament il-progress li jkun sar lejn il-ksib tal-miri 
speċifiċi tal-programm operazzjonali fuq bażi ta’ dokumenti sottomessi mill-
Awtorità tal-ġestjoni; 

(c) għandu jeżamina r-riżultati ta’ l-implimentazzjoni, b’mod partikolari l-ksib tal-
miri mwaqqfa għal kull priorità u l-evalwazzjonijiet interim imsemmija fl-
Artikolu 48; 

(d) għandu jikkunsidra u japprova r-rapporti annwali u finali dwar l-
implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 65 qabel ma jintbagħtu lill-
Kummissjoni; 

(e) għandu jiġi mgħarraf dwar ir-rapport annwali ta’ l-ispezzjoni u dwar 
kwalunkwe kummenti li tista’ tagħmel il-Kummissjoni wara li teżamina dak ir-
rapport; 

(f) fuq l-inizjattiva ta’ l-Istat Membru, jista’ jiġi mgħarraf dwar ir-rapport annwali 
msemmi fl-Artikolu 17; 

(g) jista’ jipproponi lill-Awtorità tal-ġestjoni kwalunkwe aġġustament jew 
reviżjoni tal-programm operazzjonali li x’aktarx jagħmilha possibbli li jinkisbu 
l-għanijiet tal-Fond jew li jtejjeb l-amministrazzjoni tiegħu, inkluż l-
amministrazzjoni finanzjarja tiegħu; 

(h) Għandu jqis u japprova kwalunkwe proposta biex jiġi emendat il-kontenut tad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-Fond. 

Artikolu 64 

Arranġamenti għas-sorveljanza 

1. L-Awtorità tal-ġestjoni u l-Kumitat tas-sorveljanza għandhom jiżguraw il-kwalità ta’ 
l-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali. 

2. L-Awtorità tal-ġestjoni u l-Kumitat tas-sorveljanza għandhom iwettqu s-sorveljanza 
b’riferenza għall-indikaturi finanzjarji u l-indikaturi ta’ l-implimentazzjoni, ir-
riżultati u l-impatt definiti fil-programm operazzjonali. 

3. Fejn tippermetti n-natura ta’ l-għajnuna, l-istatistiċi għandhom jitqassmu skond il-
ġens u d-daqs ta’ l-intrapriżi reċipjenti. 

4. Il-Kummissjoni, bi sħubija ma’ l-Istati Membri, għandha teżamina l-indikaturi 
meħtieġa għas-sorveljanza u l-evalwazzjoni tal-programm operazzjonali. 
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Artikolu 65 

Rapporti annwali u rapporti finali 

1. Għall-ewwel darba fl-2008 u sat-30 ta’ Ġunju kull sena l-Awtorità tal-ġestjoni 
għandha tibgħat rapport annwali lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali. L-Awtorità tal-ġestjoni għandha tibgħat rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-programm operazzjonali lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 
2016. 

2. Ir-rapport annwali kollha dwar l-implimentazzjoni u r-rapport finali għandu jkun 
fihom dawn l-elementi li ġejjin: 

(a) il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali u l-
prioritajiet b’relazzjoni ma’ l-għanijiet speċifiċi varjabbli tagħhom, 
b’kwantifikazzjoni, kull fejn u meta huwa possibbli li ssir kwantifikazzjoni 
tagħhom, ta’ l-indikaturi finanzjarji, ta’ l-implimentazzjoni, tar-riżultati u ta’ l-
impatt għall-priorità; 

(b) tibdil fis-sitwazzjoni ġenerali li għandha impatt dirett fuq l-implimentazzjoni 
ta’ l-għajnuna, b’mod partikolari żviluppi sinjifikanti soċjo-ekonomiċi, tibdil 
fil-politiki nazzjonali, reġjonali jew settorali, u, fejn meħtieġ, il-konsegwenzi 
tagħhom għall-konsistenza bejn l-għajnuna mill-Fond u minn strumenti 
finanzjarji oħrajn; 

(c) l-implimentazzjoni finanzjarja tal-programm operazzjonali li tiddeskrivi fid-
dettall għal kull priorità, l-ispejjeż imħallsa lill-benefiċjarji u lill-kontribuzzjoni 
pubblika korrispondenti, il-ħlasijiet totali rċevuti mill-Kummissjoni, u li 
tiddeskrivi l-indikaturi finanzjarji imsemmija fl-Artikolu 64 (2); 

(d) l-implimentazzjoni finanzjarja skond it-tip ta’ għajnuna skond it-tqassim tal-
prioritajiet previsti fit-Titolu IV; 

(e) id-dispożizzjonijiet adottati mill-Awtorità tal-ġestjoni u l-Kumitat tas-
Sorveljanza biex jiġu żgurati l-kwalità u l-effettività ta’ l-implimentazzjoni, 
b’mod partikolari: 

– miżuri tas-sorveljanza u l-evalwazzjoni, li jinkludi l-arranġamenti għall-
ġbir tad-data; 

– taqsira ta’ kwalunkwe problemi sinjifikanti fl-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali u kwalunkwe miżuri meħuda, inklużi 
b’reazzjoni għal kummenti li jkunu saru taħt l-Artikolu 67; 

– l-użu magħmul mill-għajnuna teknika. 

(f) il-miżuri li ttieħdu biex tiġi żgurata l-pubbliċità għall-programm operazzjonali; 

(g) dikjarazzjoni dwar il-konformità mal-politiki tal-Komunità waqt l-
implimentazzjoni tal-programm operazzjonali u, fejn xieraq, li tidentifika 
kwalunkwe problemi u l-miżuri meħuda biex jiġu korreġuti; 
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(h) Fejn meħtieġ, l-użu magħmul mill-għajnuna mħallsa lura lill-Awtorità tal-
ġestjoni jew lil xi awtorità pubblika oħra waqt il-perijodu ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm operazzjonali. 

3. Ir-rapporti għandhom jiġu ġġudikati aċċettabbli jekk ikun fihom l-informazzjoni 
kollha elenkata fil-paragrafu 2 u jippermettu li tinftiehem l-implimentazzjoni tal-
programm operazzjonali. 

4. Il-Kummissjoni għandha tilħaq deċiżjoni dwar il-kontenut tar-rapport annwali dwar 
l-implimentazzjoni ippreżentat mill-Awtorità tal-ġestjoni fi żmien xahrejn. Għar-
rapport finali dwar il-programm operazzjonali, it-terminu għandu jkun ta’ ħames 
xhur. Jekk il-Kummissjoni ma tirrispondix fit-terminu stabbilit, ir-rapport għandu 
jitqies li ġie aċċettat. 

Artikolu 66 

Rapport annwali mill-Kummissjoni 

1. Sal-31 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport dwar l-
implimentazzjoni attwali ta’ dan ir-Regolament matul is-sena ta’ qabel. Dan ir-
rapport jiġbor fil-qosor l-iżviluppi, it-tendenzi u l-isfidi ewlenin relatati ma’ l-
implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali. 

2. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq eżaminazzjoni u stima mill-Kummissjoni tar-
rapport annwali strateġiku ta’ l-Istati Membri imsemmij fl-Artikolu 17, l-ewwel 
paragrafu u ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra disponibbli. Ir-rapport għandu 
jiddikjara l-miżuri ta’ prosegwiment meħuda jew li għandhom jittieħdu mill-Istati 
Membri u l-Kummissjoni li jippermettu li jitkompla x-xogħol fuq is-sejbiet tar-
rapport. 

3. Għandu jinkludi wkoll: 

(a) taqsira ta’ l-attivitajiet tal-Fond skond l-Istat Membru li tinkludi tqassim skond 
l-Istat Membru ta’ l-approprjazzjonijiet li ntrabtu u li tħallsu kif ukoll l-użu ta’ 
l-għajnuna teknika mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri; 

(b) stima tal-koordinazzjoni tal-Fond mal-Fondi Strutturali u l-Fond Ewropew 
Agrikulturali u ta’ l-Iżvilupp tar-Raba’; 

(c) malli jkunu disponibbli, is-sejbiet ta’ l-evalwazzjonijiet previsti fl-Artikolu 48; 

(d) meta jiġi ppreżentat ir-raba’ rapport u għal darb’oħra meta jiġi ppreżentat ir-
rapport li jkopri l-aħħar sena ta’ l-ipprogrammar, taqsira tal-verifiki dwar is-
sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll imwaqqfa mill-Istati Membri li 
jkunu saru f’isem il-Kummissjoni u tar-riżultati tal-verifiki fuq l-għajnuna 
mogħtija mill-Fond li jkun għamel l-Istat Membru u fejn xieraq, il-
korrezzjonijiet finanzjarji li jkunu saru. 
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Artikolu 67 

Eżaminazzjoni annwali tal-programmi 

1. Kull sena meta jiġu ppreżentati rapport annwali dwar l-implimentazzjoni u r-rapport 
dwar il-verifika imsemmija fl-Artikoli 65 u 60(4), u skond ir-regoli li għandhom jiġu 
ddefiniti bi ftehim ma’ l-Istat Membru u ma’ l-Awtorità tal-ġestjoni konċernata, il-
Kummissjoni u l-Awtorità tal-ġestjoni ghandhom jeżaminaw il-progress li jkun sar 
fl-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali, ir-riżultati ewlenin miksuba fis-
sena ta’ qabel, l-implimentazzjoni finanzjarja u fatturi oħrajn bl-iskop li titjieb l-
implimentazzjoni, inklużi l-aspetti relatati mal-ħidma tas-sistema ta’ l-
amministrazzjoni u tal-kontroll. 

2. Wara dik l-eżaminazzjoni l-Kummissjoni tista’ tagħmel kummenti lill-Istat Membru 
u lill-Awtorità tal-ġestjoni. L-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar 
l-azzjoni meħuda b’reazzjoni għal dawk il-kummenti. 

3. Meta jkunu disponibbli l-evalwazzjonijiet ex post ta’ l-għajnuna mogħtija fil-perijodu 
tal-programm 2000-06, ir-riżultati ġenerali għandhom jiġu eżaminati fl-okkażjoni ta’ 
l-ewwel eżaminazzjoni li ssir wara dan. 

KAPITOLU III 

Kontrolli 

TAQSIMA 1 

RESPONSABBILITAJIET TA’ L-ISTATI MEMBRI 

Artikolu 68 

Amministrazzjoni finanzjarja tajba 

1. L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli biex jiżguraw l-amministrazzjoni 
finanzjarja tajba tal-programmi operazzjonali u l-legalità u r-regolarità tat-
transazzjonijiet kummerċjali li huma l-bażi tagħhom. 

2. Għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet li jamministraw, l-awtoritajiet li jiċċertifikaw, l-
Awtoritajiet li Jivverifikaw, u kwalunkwe organizzazzjonijiet oħrajn ikkonċernati, 
jirċievu gwida xierqa dwar it-twaqqif tas-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll 
imsemmija fl-Artikoli 56 sa 60 biex jiġi żgurat li l-iffinanzjar Komunitarju jintuża 
b’mod effiċjenti u korrett. 

3. L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, jiskopru u jikkoreġu l-irregolaritajiet. 
Għandhom jinnotifikawhom lill-Kummissjoni, skond ir-regoli, u jżommu lill-
Kummissjoni infurmata dwar il-progress tal-proċeduri amminstrattivi u legali. 
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Meta ammonti mħallsa ħażin lil benefiċjarju ma jistgħux jiġu rkuprati, l-Istat 
Membru huwa responsabbli biex iħallas lura l-ammonti mitlufa lill-baġit tal-
Komunitajiet Ewropej, ħlief fejn jipprova li t-telf soffert ma ġiex ikkawżat mill-
irregularità jew min-negliġenza tiegħu. 

Artikolu 69 

Sistemi ta’ amministrazzjoni u kontroll 

1. Qabel ma jadottaw il-programm operazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll għall-programmi operazzjonali ikunu 
ġew imwaqqfa skond l-Artikoli 56 sa 60. Għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw li s-sistemi jaħdmu b’mod effiċjenti matul il-perijodu kollu tal-programm. 

2. Fi żmien tliet xhur mill-approvazzjoni ta’ kull programm operazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jippreżentaw deskrizzjoni tas-sistemi lill-Kummissjoni, li tkopri 
b’mod partikolari l-organizzazzjoni u l-proċeduri ta’ l-awtoritajiet li jamministraw u 
jiċċertifikaw u ta’ l-organizzazzjonijiet intermedjati u s-sistemi ta’ verifika interna li 
joperaw f’dawk l-awtoritajiet u organizzazzjonijiet, l-Awtorità tal-verifika, u 
kwalunkwe organizzazzjonijiet oħrajn li jwettqu l-verifiki taħt ir-responsabbilità 
tagħha. 

3. Din id-deskrizzjoni għandha tiġi akkumpanjata minn rapport ta’ korp indipendenti 
tal-verifika li jistabbilixxi r-riżultati ta’ stima tas-sistemi u li jagħti opinjoni dwar il-
konformità tagħhom ma’ l-Artikoli 56 sa 60. Fil-każ li l-opinjoni jkun fiha 
riservazzjonijiet, ir-rapport għandu jindika n-nuqqasijiet u s-serjetà tagħhom. L-Istat 
Membru għandu jfassal, bi ftehim mal-Kummissjoni, pjan li jwaqqaf il-miżuri 
korrettivi li għandhom jittieħdu u l-iskeda biex jiġu implimentati. 

Il-korp indipendenti tal-verifika għandu jkun nominat mhux aktar tard minn meta jiġi 
adottat il-programm operazzjonali. Il-Kummissjoni tista’ taċċetta lill-Awtorità tal-
Verifika għall-programm operazzjonali bħala l-korp indipendenti tal-verifika fejn 
dan għandu l-kapaċità meħtieġa. Il-korp indipendenti tal-verifika għandu jkollu l-
indipendenza operazzjonali meħtieġa u għandu jwettaq ix-xogħol tiegħu skond l-
istandardi internazzjonali tal-verifika. 

TAQSIMA 2 

RESPONSABBILTAJIET TAL-KUMMISSJONI 

Artikolu 70 

Responsabbiltajiet tal-Kummissjoni 

1. Il-Kummissjoni għandha tissoddisfa ruħha skond il-proċedura mwaqqfa bl-
Artikolu 69 li l-Istati Membri waqqfu sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll 
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fuq bażi tar-rapporti annwali tal-kontroll u l-verifiki tagħha stess li s-sistemi jaħdmu 
b’mod effettiv matul il-perijodu ta’ l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali. 

2. Mingħajr preġudizzju għall-verifiki mwettqa mill-Istati Membri, l-uffiċjali tal-
Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni jistgħu jagħmlu 
verifiki fuq il-post biex jivverifikaw l-operazzjoni effettiva tas-sistemi ta’ l-
amministrazzjoni u tal-kontroll, li jistgħu jinkludu verifiki fuq l-operazzjonijiet 
inklużi fil-programm operazzjonali, b’minimu ta’ avviż ta’ ġurnata waħda tax-
xogħol. L-uffiċjali jew ir-rappreżentanti awtorizzati ta’ l-Istat Membru jistgħu jieħdu 
sehem f’dawn il-verifiki. 

3. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat Membru jwettaq verifika fuq il-post biex 
jivverifika l-ħidma korrettat tas-sistemi jew il-korrettezza ta’ transazzjoni waħda jew 
aktar. L-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tal-Kummissjoni 
jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-verifiki. 

Artikolu 71 

Kooperazzjoni ma’ l-organizzazzjonijiet tal-kontroll ta’ l-Istati Membri 

1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera ma’ l-Awtoritajiet li Jivverifikaw il-programmi 
operazzjonali biex jikkoordinaw il-pjanijiet ta’ kontroll u l-metodi ta’ ispezzjoni 
rispettivi u għandhom jiskambjaw minnufih ir-riżultati tal-verifiki li jkunu saru fuq 
is-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll sabiex isir l-aħjar użu possibbli tar-
riżorsi tal-kontroll u sabiex tiġi evitata duplikazzjoni mhux ġustifikata tax-xogħol. Il-
Kummissjoni u l-Awtoritajiet tal-Verifika għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari, 
ġeneralment għall-inqas darba fis-sena, sabiex jeżaminaw flimkien ir-rapport annwali 
tal-verifika preżentat taħt l-Artikolu 60 u jiskambjaw l-opinjonijiet tal-verifiki u 
kwistjonijiet oħrajn relatati mat-titjib ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll tal-
programmi operazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-kummenti tagħha fuq 
l-istrateġija tal-kontroll preżentata taħt l-Artikolu 60 mhux aktar tard minn tliet xhur 
jew fl-ewwel laqgħa minn meta tirċeviha. 

2. Fid-determinazzjoni ta’ l-istrateġija tal-kontroll tagħha stess, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika dawk il-programmi operazzjonali li għalihom l-opinjoni dwar il-
konformità tas-sistema taħt l-Artikolu 60 hija mingħajr riservazzjonijiet, jew fejn ir-
riservazzjonijiet ġew irtirati wara l-miżuri korrettivi, fejn l-istrateġija tal-kontroll ta’ 
l-Awtorità tal-verifika hija sodisfaċenti u fejn ġiet miksuba assikurazzjoni 
raġjonevoli li s-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll jaħdmu b’mod effettiv 
fuq il-bażi tar-riżultati tal-verifiki mill-Kummissjoni u l-Istat Membru. 

3. Għal dawk il-programmi, il-Kummissjoni tista’ tavża lill-Istati Membri konċernati li 
ser tiddependi prinċipalment fuq l-opinjoni ta’ l-Awtorità tal-verifika dwar il-
korrettezza, il-legalità u r-regolarità ta’ l-ispejjeż dikjarati u li ser tagħmel il-verifiki 
fuq il-post tagħha stess biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali. 
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TITOLU VIII 

AMMINISTRAZZJONI FINANZJARJA 

KAPITOLU I 

Amministrazzjoni Finanzjarja 

TAQSIMA 1 

RABTIET TAL-BAĠIT 

Artikolu 72 

Rabtiet tal-baġit 

Ir-rabtiet tal-baġit Komunitarju fil-programmi operazzjonali (minn issa ‘l quddiem imsejħa 
“rabtiet tal-baġit”) għandhom jiġu effettwati kull sena matul il-perijodu bejn l-1 ta’ Jannar 
2007 u l-31 ta’ Diċembru 2013. L-ewwel rabta tal-baġit għandha ssir qabel ma l-Kummissjoni 
tadotta d-deċiżjoni li tapprova l-programm operazzjonali. Kull rabta sussegwenti għandha ssir 
mill-Kummissjoni fuq bażi ta’ deċiżjoni li tingħata kontribuzzjoni mill-Fond, imsemmija fl-
Artikolu 20. 

TAQSIMA 2 

ĦLAS 

Artikolu 73 

Regoli komuni għall-ħlas 

1. Il-ħlas li taħmel il-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni mill-Fond għandhom isiru skond 
ir-rabtiet tal-baġit. Il-ħlasijiet kollha għandhom jidħlu fir-rabta tal-baġit l-aktar 
bikrija. 

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta’ iffinanzjar minn qabel, ħlasijiet interim u 
ħlas tal-bilanċ. Għandhom isiru lill-organizzazzjoni indikata mill-Istat Membru. 

3. Mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Kummmissjoni aġġornament tat-tbassir tat-talbiet għall-ħlas għas-sena finanzjarja 
kurrenti u għas-sena finanzjarja ta’ wara. 
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4. L-iskambji kollha dwar transazzjonijiet finanzjarji bejn il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet nominati mill-Istati Membri għandhom isiru b’meżżi elettroniċi skond ir-
regoli li jimplimentaw adottati mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 100 (3). 

Artikolu 74 

Regoli biex jiġu kalkolati l-ħlasijiet interim u l-ħlas tal-bilanċ 

Il-ħlasijiet interim u l-ħlas tal-bilanċ għandhom jiġu kalkolati billi tiġi applikata r-rata ta’ l-
iffinanzjar konġunt għal kull priorità ta’ l-ispiża pubblika ċċertifikata taħt dik il-priorità fuq il-
bażi ta’ prospett ta’ l-ispejjeż iċċertifikat mill-awtorità responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni. 

Artikolu 75 

Prospetti ta’ l-ispejjeż 

Il-prospetti kollha ta’ l-ispejjeż għandhom jinkludu, għal kull priorità, l-ammont ta’ l-ispejjeż 
li jkunu saru mill-benefiċjarji fl-implimentazjoni ta’ l-operazzjonijiet u l-kontribuzzjoni 
korrispondenti minn fondi pubbliċi. L-ispejjeż imħallsa mill-benefiċjarji għandhom jiġu 
sostanzjati b’fatturi bl-irċevuti jew dokumenti tal-konteġġ bl-istess valur ta’ prova. 

Dwar l-iskemi ta’ għajnuna skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 87 tat-Trattat biss, l-ispejjeż 
ċertifikati lill-Kummissjoni għandhom ikunu l-ispejjeż imħallsa mill-benefiċjarji li għalihom 
sar ħlas mill-organizzazzjoni li qed tagħti l-għajnuna. 

Artikolu 76 

Akkumulazzjoni ta’ l-iffinanzjar minn qabel u tal-ħlasijiet interim 

1. It-total kumulattiv ta’ l-iffinanzjar minn qabel u tal-ħlasijiet interim li jkunu saru 
m’għandux jeċċedi 95% tal-kontribuzzjoni lill-programm operazzjonali. 

2. Meta jintlaħaq dan il-limitu, l-awtorità taċ-ċertifikazzjoni għandha tkompli 
tittrasmetti lill-Kummissjoni kwalunkwe spejjeż iċċertifikati fil-31 ta’ Diċembru tas-
sena n, kif ukoll l-ammonti rkuprati matul is-sena għall-fond, sa mhux aktar tard 
mill-31 ta’ Jannar tas-sena n+1. 

Artikolu 77 

Interità tal-ħlasijiet lill-benefiċjarji 

L-Istati Membri għandhom jissoddisfaw ruħhom li l-organizzazzjoni responsabbli li tagħmel 
il-ħlasijiet tiżgura li l-benefiċjarji jirċievu l-ammont totali tal-kontribuzzjoni mill-fondi 
pubbliċi mill-aktar fis possibli, u kollu kemm hu. L-ebda ammonti m’għandhom jitnaqqsu jew 
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jinżammu, u lanqas xi tariffa speċifika jew tariffa oħra b’effett ekwivalenti m’ghandha 
tinġabar b’mod li tnaqqas dawn l-ammonti għall-benefiċjarji. 

TAQSIMA 3 

IFFINANZJAR MINN QABEL 

Artikolu 78 

Ħlas 

1. Wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-kontribuzzjoni mill-Fond lil 
programm operazzjonali, il-Kummissjoni għandha tħallas ammont wieħed ta’ 
iffinanzjar minn qabel lill-organizzazzjoni nominata mill-Istat Membru. Dan l-
ammont ta’ iffinanzjar minn qabel għandu jirrappreżenta 7% tal-kontribuzzjoni mill-
Fond lil dak il-programm operazzjonali. 

2. L-organizzazzjoni nominata mill-Istat Membru għandha tħallas lura lill-Kummissjoni 
l-ammont totali mħallas bħala ffinanzjar minn qabel jekk ma tintbagħat ebda talba 
għall-ħlas taħt il-programm operazzjonali fi żmien erbgħa u għoxrin xahar mid-data 
meta l-Kummissjoni ħallset l-ewwel pagament ta’ l-ammont ta’ iffinanzjar minn 
qabel. 

3. Kwalunkwe interessi ġenerati mill-iffinanzjar minn qabel għandhom jidħlu fil-
programm operazzjonali konċernat u għandhom jitnaqqsu mill-ammont ta’ l-ispiża 
pubblika dikjarata fil-prospett finali ta’ l-ispejjeż. 

4. L-ammont imħallas bħala ffinanzjar minn qabel għandu jitneħħa mill-konteġġi meta 
jingħalaq il-programm operazzjonali. 

TAQSIMA 4 

ĦLASIJIET INTERIM  

Artikolu 79 

Ħlasijiet Interim 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlasijiet interim, mingħajr ħsara għall-fondi disponibbli u 
wara li tingħata assikurazzjoni raġjonevoli li s-sistema ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll 
għall-programmi operazzjonali mwaqqfa mill-Istat Membru hija skond l-Artikoli 56 sa 60. 
Din l-assikurazzjoni għandha tkun ibbażata fuq ir-rapport mill-korp indipendenti tal-verifika 
msemmi fl-Artikolu 69 (3). 
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Artikolu 80 

Aċċettabilità tat-talbiet għall-ħlas 

1. Kull ħlas interim li tagħmel il-Kummissjoni jsir biss jekk jintlaħqu dawn il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) il-Kummissjoni għandha tkun ingħatat talba għall-ħlas u prospett ta’ l-ispejjeż, 
skond l-Artikolu 73; 

(b) m’għandux ikunx ingħata aktar mill-ammont massimu ta’ għajnuna mill-fond 
matul il-perijodu għal kul priorità; 

(c) l-awtorità tal-ġestjoni għandha tkun bagħtet lill-Kummissjoni ir-rapport 
annwali ta’ l-implimentazzjoni l-aktar riċenti sat-terminu meħtieġ, skond l-
Artikolu 65 (3); 

(d) m’għandux ikun hemm interruzzjoni jew sospensjoni tal-ħlasijiet kif jidher fl-
Artikolu 84, u lanqas opinjoni raġjonata mill-Kummissjoni dwar vjolazzjoni 
taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat, rigward l-operazzjonijiet li għalihom tkun saret 
l-ispiża skond it-talba għall-ħlas konċernat. 

2. Jekk ikun hemm fondi disponibbli, il-Kummissjoni għandha tagħmel ħlas interim 
mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li fiha tiġi reġistrata talba għall-ħlas li 
tilħaq il-kundizzjonijiet ta’ hawn fuq. 

3. L-Istat Membru u l-awtorità taċ-ċertifikazzjoni responsabbli li tagħmel il-ħlas 
għandhom jiġu nfurmati mill-aktar fis possibbli mill-Kummissjoni jekk ma 
tintlaħaqx xi waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. 

Artikolu 81 

Proċedura għall-ħlas 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas interim mhux aktar tard minn 45 jum wara 
d-data meta tiġi reġistrata talba għall-ħlas li tilħaq il-kundizzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu preċedenti. 

2. Jekk ma tintlaħaqx xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, l-Istat Membru u l-
awtorità taċ-ċertifikazzjoni li hija fdata biex tagħmel il-ħlas għandhom jiġu mgħarrfa 
mill-aktar fis possibbli mill-Kummissjoni. 

3. L-awtorità taċ-ċertifikazzjoni għandha tiżgura li t-talbiet għall-ħlasijiet interim għall-
programmi operazzjonali jinġabru flimkien u jintbagħtu lill-Kummissjoni, sa fejn 
possibbli, f’tliet okkażjonijiet separati kull sena. Biex isir ħlas mill-Kummissjoni fis-
sena kurrenti, it-talba għall-ħlas ma tistax tintbagħat aktar tard mill-31 ta’ Ottubru. 
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TAQSIMA 5 

ĦLAS TAL-BILANĊ U GĦELUQ TAL-PROGRAMM 

Artikolu 82 

Kundizzjonijiet għall-ħlas tal-bilanċ 

1. Il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ kemm-il darba tkun irċeviet dawn id-
dokumenti li ġejjin sat-30 ta’ Ġunju 2016: 

(a) it-talba għall-ħlas tal-bilanċ u prospett ta’ l-ispejjeż skond l-Artikolu 65; 

(b) ir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni għall-programm operazzjonali, li 
jinkludi l-informazzjoni deskritta fl-Artikolu 65; 

(c) id-dikjarazzjoni tal-validità tat-talba għall-ħlas tal-bilanċ prevista fl-Artikolu 
60(5), flimkien mar-rapport finali tal-verifika; 

Il-ħlas tal-bilanċ huwa bla ħsara għall-aċċettazzjoni tar-rapport finali dwar l-
implimentazzjoni u tad-dikjarazzjoni tal-validità għat-talba għall-ħlas tal-bilanċ. 

2. Jekk id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 ma jintbagħtux lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2016, l-irbit fuq il-bilanċ għandu jitneħħa 
awtomatikament, skond l-Artikolu 87. 

3. Jekk ikun hemm fondi disponibbli, il-Kummissjoni għandha tħallas il-bilanċ fi żmien 
45 jum mid-data meta taċċetta r-rapport finali u d-dikjarazzjoni tal-validità għat-talba 
għall-ħlas tal-bilanċ. Bla ħsara għall-paragrafu 5, il-bilanċ tar-rabta tal-baġit għandu 
jinħall sitt xhur wara l-ħlas.  

4. Wara t-30 ta’ Ġunju 2016, l-ebda spiża ulterjuri mhux iċċertifikata qabel dik id-data 
ma tista’ tiżdied mal-prospetti ta’ l-ispejjeż. 

5. Minkejja r-riżultati ta’ kwalunkwe verifiki li tagħmel il-Kummissjoni jew il-Qorti 
Ewropea ta’ l-Awdituri, il-bilanċ imħallas mill-Kummissjoni għall-programm 
operazzjonali jista’ jiġi emendat fi żmien 9 xhur mid-data meta tħallas, jew, fejn 
hemm bilanċ negattiv li jrid jitħallas lura mill-Istat Membru, fi żmien disa’ xhur mid-
data meta tinħareġ in-nota tad-debitu. 

Artikolu 83 

Konservazzjoni tad-dokumenti 

L-awtorità tal-ġestjoni għandha tiżgura li d-dokumenti kollha ta’ sostenn dwar l-ispejjeż u l-
verifiki fuq il-programm operazzjonali konċernat jinżammu għad-disposizzjoni tal-
Kummissjoni u l-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri. Id-dokumenti għandhom jinżammu 
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disponibbli skond id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar termini għall-konservazzjoni tad-
dokumenti u għal terminu ta’ mhux inqas minn ħames snin wara l-għeluq ta’ programm 
operazzjonali. Id-dokumenti għandhom jinżammu jew fil-forma ta’ l-oriġinali jew fil-
verżjonijiet ċertifikati li huma skond jew l-oriġinali jew l-oriġinali fuq tagħmir li jġorr id-data 
li huwa aċċettat komunament. Dan il-perijodu għandu jiġi interrott fil-każ ta’ proċeduri legali 
jew fuq talba motivata tal-Kummissjoni. 

TAQSIMA 6 

INTERRUZZJONI, ŻAMMA U SOSPENSJONI TAL-ĦLASIJIET 

Artikolu 84 

Interruzzjoni 

1. It-terminu ta’ żmien għall-ħlas għandu jiġi interrott mill-uffiċjal li jawtoriżża, 
b’delega fis-sens tar-Regolament Finanzjarju, għal perijodu massimu ta’ tliet xhur 
fejn hemm dubju dwar il-ħidma tajba tas-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll 
jew jekk dak l-uffiċjal jeħtieġ aktar tagħrif mill-awtoritajiet nazzjonali fil-proċess 
tas-sorveljanza ta’ l-osservazzjonijiet li jkunu saru taħt ir-reviżjoni annwali. Il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru u lill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni 
minnufih dwar ir-raġunijiet għall-interruzzjoni. L-Istat Membru għandu jieħu l-passi 
meħtieġa biex jikkoreġi s-sitwazzjoni mill-aktar fis possibbli. 

2. Fejn ikun meħtieġ li tiġi adottata deċiżjoni skond l-Artikoli 85 u 86, il-perijodu ta’ 
interruzzjoni msemmi hawn fuq għandu jiġi estiż għal perijodu massimu ta’ sitt xhur. 

Artikolu 85 

Tnaqqis mill-ħlas 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li żżomm mill-ħlasijiet interim 20% tas-somom li 
għandhom jitħallsu lura mill-Kummissjoni fejn l-elementi essenzjali tal-pjan ta’ 
azzjoni korrettiv imsemmi fl-Artikolu 69(3) ġew implimentati u d-defiċjenzi gravi 
imsemmija fir-rapport annwali mill-Awtorità tal-verifika għall-programm imsemmi 
fl-Artikolu 60(4)(a), ġew rettifikati iżda għad iridu jsiru emendi biex il-Kummissjoni 
tingħata assikurazzjoni raġonevoli dwar is-sistemi ta’ l-amministrazzjoni u tal-
kontroll. 

2. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ tnaqqis għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni wara li 
tkun offriet lill-Istat Membru l-possibilità li jippreżenta osservazzjonijiet fi żmien 
xahrejn. 

3. Il-bilanċ tal-ħlasijiet interim għandu jitħallas meta l-miżuri meħtieġa jkunu ġew 
adottati kollha. Minflok, tista’ tiġi applikata korrezzjoni finanzjarja skond l-Artikolu 
96. 
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Artikolu 86 

Sospensjoni tal-ħlasijiet 

1. Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew parti minnhom fuq il-
livell tal-prioritajiet jew programmi fejn: 

a) hemm nuqqas gravi fis-sistema ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll tal-
programm li jaffettwa l-kredibilità tal-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni tal-
ħlasijiet mill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni li għalih ma ttieħdux miżuri ta’ 
korrezzjoni; jew  

b) l-ispejjeż f’prospett ta’ spejjeż ċertifikat huwa konness ma’ irregolarità gravi li 
ma ġietx korretta; jew  

c) Stat Membru ma osservax l-obbligazzjonijiet tiegħu taħt l-Artikolu 69. 

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tissospendi ħlasijiet interim wara li tkun tat lill-
Istat Membru l-possibilità li jippreżenta osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahrejn. 

3. Il-Kummissjoni għandha tittermina s-sospensjoni tal-ħlasijiet interim fejn tqis li l-
Istat Membru ħa l-miżuri meħtieġa li jiġġustifikaw it-tneħħija tas-sospensjoni. Fejn l-
Istat Membru ma jiħux il-miżuri meħtieġa, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li 
tnaqqas l-ammont nett jew tikkanċella l-kontribuzzjoni Komunitarja lill-programm 
operazzjonali skond l-Artikolu 96. 

TAQSIMA 7 

TNEĦĦIJA AWTOMATIKA TA’ L-IRBIT 

Artikolu 87 

Prinċipji 

1. Il-Kummissjoni għandha awtomatikament tneħħi l-irbit minn fuq kwalunkwe parti 
ta’ rabta tal-baġit f’programm operazzjonali li ma ntużax għall-ħlas tal-iffinanzjar 
minn qabel jew il-ħlasijiet interim, jew li għalih ma rċevietx talba għall-ħlas 
aċċettabli, kif definita fl-Artikolu 80, sal-31 ta’ Diċembru tat-tieni sena wara s-sena 
tar-rabta tal-baġit taħt il-programm. 

2. Dik il-parti tar-rabtiet li għadha miftuħa fil-31 ta’ Diċembru 2015 għandha titneħħa 
awtomatikament mill-irbit jekk il-Kummissjoni ma tkunx irċeviet talba għall-ħlas 
aċċettabli għalija sat-30 ta’ Ġunju 2016. 
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3. Jekk dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ wara l-1 ta’ Jannar 2007, iż-żmien li warajh 
tista’ ssir l-ewwel tneħħija awtomatika ta’ l-irbit kif imsemmija fil-paragrafu 2 jista’ 
jiġi estiż, għall-ewwel rabta, bin-numru ta’ xhur bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u d-data ta’ 
l-ewwel rabta tal-baġit. 

Artikolu 88 

Eċċezzjonijiet għal termini fuq tneħħija tar-rabtiet 

Fejn hija meħtieġa deċiżjoni sussegwenti tal-Kummissjoni biex tiġi awtorizzata skema ta’ l-
għajnuna, it-terminu għat-tneħħija awtomatika ta’ l-irbit imsemmija fl-Artikolu 87, ghandu 
jingħadd mid-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni wara d-deċiżjoni li tapprova l-programm 
operazzjonali. L-ammonti involuti f’din id-deroga għandhom jiġu stabbiliti skond l-iskeda 
mibgħuta mill-Istat Membru, li tgħid ir-raġunijiet. 

Artikolu 89 

Interruzzjoni tat-termini ta’ żmien għall-proċeduri legali u l-appelli amministrattivi 

Il-perijodu għal tneħħija awtomatika ta’ l-irbit imsemmija fl-Artikolu 87 għandu jiġi interrott, 
għall-ammont relatat ma’ l-operazzjonijiet konċernati, għat-terminu tal-proċeduri legali jew 
appell amministrattiv li għandu l-effett li jissospendi, fuq kundizzjoni li l-Istat Membru 
jibgħat lill-Kummissjoni informazzjoni motivata sal-31 ta’ Diċembru tas-sena n+2. Għal dik 
il-parti tar-rabtiet li għadha miftuħa fil-31 ta’ Diċembru 2015, it-terminu msemmi fl-Artikolu 
87(2) għandu jiġi interrott taħt l-istess kundizzjonijiet għall-ammont relatat ma’ l-
operazzjonijiet konċernati. 

Artikolu 90 

Eċċezzjonijiet għat-tneħħija awtomatika tar-rabtiet 

1. Dawn li ġejjin m’għandhomx jiġu meqjusa fil-kalkolazzjoni tat-tneħħija awtomatika 
ta’ l-irbit: 

(a) dik il-parta tar-rabta tal-baġit li għaliha saret talba għall-ħlas iżda li l-ħlas lura 
tagħha ġie interrott, miżmum jew sospiż mill-Kummissjoni fil-31 ta’ Diċembru 
tas-sena n+2. Jekk dawn l-ammonti jitqisux fl-aħħar jew le jiddependi fuq ir-
riżultati tal-problema li rriżultat fiż-żamma, fl-interruzzjoni jew is-sospensjoni 
tal-ħlas. 

(b) dik il-parta tar-rabta tal-baġit li għaliha saret talba għall-ħlas iżda li l-ħlas lura 
tagħha ġie limitat b’mod partikolari minħabba nuqqas ta’ riżorsi tal-baġit. 
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(c) dik il-parta tar-rabta tal-baġit li għaliha ma kienx possibbli li ssir talba għall-
ħlas aċċettabbli minħabba raġunijiet ta’ force majeure li jaffettwaw b’mod 
gravi l-implimentazzjoni tal-programm operazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali 
li jiddikjaraw force majeure għandhom juru l-konsegwenzi diretti fuq l-
implimentazzjoni tal-programm operazzjonali kollu jew parti minnu. 

Artikolu 91 

Proċedura 

1. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru u lill-awtoritajiet konċernati 
f’biżżejjed żmien kull meta hemm riskju ta’ applikazzjoni tat-tneħħija awtomatika ta’ 
l-irbit prevista fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru u 
lill-awtoritajiet konċernati dwar l-ammont ta’ tneħħija awtomatika ta’ l-irbit li 
tirriżulta mill-informazzjoni li għandha fil-pussess tagħha. 

2. L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn żmien mid-data ta’ l-irċevuta ta’ dik l-
informazzjoni biex jaqbel ma’ l-ammont jew jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu. 
Il-Kummissjoni għandha twettaq it-tneħħija awtomatika ta’ l-irbit mhux aktar minn 
disa’ xhur wara t-terminu msemmi fl-Artikolu 87. 

3. Il-kontribuzzjoni tal-Fond għall-programm operazzjonali għandha titnaqqas, għas-
sena kkonċernata, bl-ammont li awtomatikament tneħħa mill-irbit. L-Istat Membru 
għandu jipproduċi pjan rivedut ta’ l-iffinanzjar biex ixerred l-ammont imnaqqas ta’ 
għajnuna fuq il-prioritajiet tal-programm operazzjonali. Fin-nuqqas, il-Kummissjoni 
għandha tnaqqas l-ammonti allokati għal kull priorità proporzjonalment. 

TAQSIMA 8 

GĦELUQ PARZJALI 

Artikolu 92 

Għeluq parzjali 

1. L-għeluq parzjali tal-programmi operazzjonali jista’ jsir f’perijodi magħżula mill-
Istat Membru. L-għeluq parzjali għandu jirrelata għal operazzjonijiet kompletati li 
għalihom sar il-ħlas finali lill-benefiċjarju sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
tas-sena n-1. Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, l-operazzjonijiet għandhom 
jitqiesu kompletati meta l-attivitajiet taħthom attwalment twettqu u l-benefiċjarju 
rċieva l-ħlas finali jew il-benefiċjarju pproduċa document ta’ effett ekwivalenti lill-
awtorità tal-ġestjoni. L-ammont tal-ħlasijiet li jikkorrispondi għall-operazzjonijiet 
kompletati għandu jiġi identifikat fil-prospetti ta’ l-ispejjeż. L-għeluq parzjali 
għandha ssir fuq kundizzjoni li l-awtorità tal-ġestjoni tibgħat dawn li ġejjin lill-
Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju tas-sena n: 
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(a) prospett finali ta’ l-ispejjeż għall-operazzjonijiet konċernati; 

(b) dikjarazzjoni tal-validità – maħruġa mill-Awtorità tal-verifika għall-programm 
kif previst fl-Artikolu 60 għat-talba għall-ħlas finali li tirrelata għall-
operazzjonijiet kompletati, li tiċċertifika l-legalità u r-regolarità tat-
transazzjonijiet kummerċjali involuti. 

Artikolu 93 

Dokumenti 

1. L-awtorità tal-ġestjoni għandha żżomm lista ta’ operazzjonijiet soġġetti għal għeluq 
parzjali li għalihom sar ħlas finali għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni. 

2. L-awtorità tal-ġestjoni għandha tiżgura li d-dookumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-
ispejjeż u l-verifiki fuq l-operazzjonijiet konċernati jinżammu għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni u l-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri. Id-dokumenti għandhom jinżammu 
disponibbli għal terminu ta’ mhux inqas minn ħames snin wara s-sena meta sar l-
għeluq parzjali mingħajr preġudizzju għar-regoli li jiggvernaw l-għajnuna mill-Istat. 
Id-dokumenti għandhom jinżammu jew fil-forma ta’ l-oriġinali jew fil-verżjonijiet 
ċertifikati li huma skond l-oriġinali fuq tagħmir li jġorr id-data li huwa aċċettat 
komunament. Dan il-perijodu għandu jiġi interrott fil-każ ta’ proċeduri legali jew fuq 
talba motivata tal-Kummissjoni  

3. Kwalunkwe korrezzjonijiet finanzjarji li saru skond l-Artikoli 95 u 96 dwar l-
operazzjonijiet soġġetti għal għeluq parzjali għandhom jitqiesu bħala korrezzjonijiet 
finanzjarji netti. 

TAQSIMA 9 

UŻU TA’ L-EURO 

Artikolu 94 

Użu ta’ l-euro 

Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar programmi operazzjonali, ir-rabtiet u l-ħlasijiet tal-
Kummissjoni, u l-ammonti ta’ spejjeż iċċertifikati u talbiet għall-ħlas mill-Istati Membri jiġu 
denominati u mħallsa f’euros, skond l-arranġamenti mfassla mill-Kummissjoni taħt il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 100(3). 
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KAPITOLU II 

Korrezzjonijiet finanzjarji 

TAQSIMA 1 

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI MILL-ISTATI MEMBRI 

Artikolu 95 

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri 

1. L-Istati Membri għandhom fl-ewwel istanza jkollhom ir-responsabbilità li 
jinvestigaw l-irregolaritajiet, jaġixxu fuq l-evidenza ta’ kwalunkwe tibdil ewlieni li 
jaffettwa n-natura tal-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni jew is-sorveljanza ta’ l-
għajnuna u biex isiru l-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa. 

2. L-Istat Membru għandu jagħmel il-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa fejn 
għandhom x’jaqsmu irregolaritajiet individwali jew sistemiċi li jiġu skoperti fl-
operazzjonijiet jew il-programmi operazzjonali. Il-korrezzjonijiet li jagħmlu l-Istati 
Membri għandhom jikkonsistu f’kanċellament tal-kontribuzzjoni Komunitarja kollha 
jew parti minnha. L-Istat Membru għandu jqis in-natura u l-gravità ta’ l-
irregolaritajiet u t-telf finanzjarju lill-Fond. Il-Fondi tal-Komunità rilaxxjati b’dan il-
mod jistgħu jintużaw mill-ġdid mill-Istat Membru sa Diċembru 2015 għall-
programm operazzjonali konċernat skond l-arranġamenti fil-paragrafu 3. L-Istati 
Membri għandhom jinkludu fir-rapport annwali ta’ l-implimentazzjoni u tal-kontroll 
mibgħut lill-Kummissjoni taħt l-Artikoli 60 u 65 lista ta’ proċeduri tal-kanċellament 
mibdija fis-sena konċernata. 

3. Il-kontribuzzjoni tal-Fond kanċellata skond il-paragrafu 2 ma tistax terġa’ tintuża 
għall-operazzjoni jew operazzjonijiet li kienu s-suġġett tal-korrezzjoni u lanqas, fejn 
issir korrezzjoni finanzjarja għal żball sistemiku, għal operazzjonijiet fejn seħħ dan l-
iżball sistemiku. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni fir-rapport 
imsemmi fl-Artikolu 65 dwar kif iddeċidew jew kif jipproponu li jużaw il-fondi 
kanċellati u, jekk xieraq, jemendaw il-pjan finanzjarju għall-programm 
operazzjonali. 

4. Fil-każ ta’ irregolaritajiet sistemiċi, l-Istat Membru għandu jestendi l-inkjesti tiegħu 
biex ikopru l-operazzjonijiet kollha li x’aktarx jiġu milquta. 

5. Meta xi ammonti għandhom jiġu rkuprati wara kanċellament taħt il-paragrafu 1, is-
servizz jew l-organizzazzjoni kompetenti għandu/ha j/tibda proċeduri għall-ħlas lura 
u j/tavża lill-awtorità taċ-ċertifikazzjoni u lill-awtorità tal-ġestjoni. Il-ħlas lura 
għandu jiġi rapportat u jittieħed kont tiegħu. 
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TAQSIMA 2 

KORREZZJONIJIET FINANZJARJI MILL-KUMMISSJONI 

Artikolu 96 

Kriterji għall-korrezzjonijiet 

1. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni Komunitarja kollha, jew parti minnha, għal programm operazzjonali 
fejn, wara li twettaq l-eżaminazzjoni meħtieġa, tikkonkludi li: 

(a) hemm nuqqas gravi fis-sistema ta’ l-amministrazzjoni u tal-kontroll tal-
programm li qiegħed f’riskju l-kontribuzzjoni Komunitarja li diġà tħallset lill-
programm; 

(b) spejjeż li jinsabu f’prospett ta’ spejjeż ċertifikat li huma irregolari u ma ġewx 
korretti mill-Istat Membru qabel il-ftuħ tal-proċedura tal-korrezzjoni taħt dan 
il-paragrafu; 

(c) Stat Membru ma osservax l-obbligazzjonijiet tiegħu taħt l-Artikolu 68 qabel il-
ftuħ tal-proċedura tal-korrezzjoni taħt dan il-paragrafu. 

2. Il-Kummissjoni għandha tibbaża l-korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq każijiet 
individwali ta’ irregolaritajiet identifikati, filwaqt li tieħu kont tan-natura sistemika 
ta’ l-irregolarità sabiex jiġi determinat jekk għandhiex tiġi applikata korrezzjoni 
b’rata unika jew estrapolata. Fejn il-każ ta’ irregolarità jirrelata għal prospett ta’ 
spejjeż li għalih kienet ingħatat assikurazzjoni pożittiva qabel f’rapport annwali dwar 
il-kontroll, skond l-Artikolu 60(4)(a) ikun hemm preżunzjoni ta’ problema sistemika 
li tagħti lok għal korrezzjoni b’rata unika jew estrapolata, kemm-il darba l-Istat 
Membru ma jistax jippreżenta evidenza li tirribatti din il-presunzjoni fi żmien 
xahrejn. 

3. Il-Kummissjoni għandha, meta tiddeċiedi dwar l-ammont ta’ korrezzjoni, tqis l-
importanza ta’ l-irregolarità u l-estent u l-implikazzjonijiet finanzjarji tad-defiċjenzi 
li jinsabu fil-programm operazzjonali konċernati. 

4. Meta l-Kummissjoni tibbaża l-pożizzjoni tagħha fuq fatti stabbiliti minn awdituri 
minbarra dawk tas-servizzi proprji, għandha tasal għall-konklużjonijiet tagħha stess 
dwar il-konsegwenzi finanzjarji tagħhom, wara li teżamina l-miżuri li jkun ħa l-Istat 
Membru konċernat taħt l-Artikolu 69, ir-rapporti provduti taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 1681/94, u kwalunkwe risposti mill-Istat Membru. 
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Artikolu 97 

Proċedura 

1. Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha 
tiftaħ il-proċedura billi tinforma lill-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet provviżorji 
tagħha u titlob lill-Istat Membri jippreżenta l-kummenti tiegħu fi żmien xahrejn. 

2. Fejn il-Kummissjoni tipproponi korrezzjonijiet finanzjarji fuq il-bażi ta’ 
estrapolazzjoni jew ta’ rata unika, l-Istat Membru għandu jingħata l-opportunità li 
juri, permezz ta’ eżaminazzjoni tal-fajls konċernati, li l-kobor attwali ta’ l-irregolarità 
huwa inqas mill-istima tal-Kummissjoni. Bi ftehim mal-Kummissjoni, l-Istat 
Membru jista’ jillimita l-iskop ta’ din l-eżaminazzjoni għal proporzjon xieraq jew 
kampjun tal-fajls konċernati. Ħlief f’każijiet ġustifikati kif jixraq, it-terminu ta’ 
żmien mogħti għal din l-eżaminazzjoni m’għandux jeċċedi perijodu ulterjuri ta’ 
xahrejn wara l-perijodu ta’ xahrejn imsemmi hawn fuq. Il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunkwe evidenza mogħtija mill-Istat Membru fit-termini ta’ żmien. 

3. Fejn l-Istat Membru ma jaċċettax il-konklużjonijiet provviżorji tal-Kummissjoni, l-
Istat Membru għandu jiġi mistieden għal smigħ quddiem il-Kummissjoni, fejn iż-
żewġ partijiet, b’kooperazzjoni bbażata fuq l-isħubija, għandhom jagħmlu l-almu 
tagħhom biex jilħqu ftehim dwar l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet li għandhom 
jitfasslu minnhom. Fin-nuqqas ta’ ftehim, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
fuq il-korrezzjoni finanzjarja fi żmien sitt xhur mid-data tas-smigħ. Jekk ma jsirx 
smigħ, il-perijodu ta’ sitt xhur għandu jingħadd mid-data meta l-Kummissjoni tkun 
infurmata mill-Istat Membru li qiegħed jiċħad l-istedina għas-smigħ. 

Artikolu 98 

Ħlas lura 

1. Kwalunkwe ħlas lura li għandu jsir lill-Kummissjoni għandu jiġi magħmul qabel id-
data li fiha jrid isir il-ħlas indikata fl-ordni għall-irkupru [imfassla skond l-Artikolu 
72 tar-Regoli li Jimplimentaw ir-Regolament Finanzjarju li jgħoddu għall-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej19.] Din id-data li fiha jrid isir il-ħlas ghandha tkun 
l-aħħar jum tat-tieni xahar wara l-ħruġ ta’ l-ordni. 

2. Kwalunkwe dewmien biex isir il-ħlas lura għandu jagħti lok għal interessi minħabba 
l-ħlas tard, li jibda mid-data li fiha jrid isir il-ħlas u jispiċċa fid-data tal-ħlas attwali. 
Ir-rata ta’ tali interessi għandu jkun punt u nofs perċentwali aktar mir-rata applikata 
mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-operazzjonijiet ewlenin tiegħu ta’ l-iffinanzjar mill-
ġdid fl-ewwel jum tax-xahar fejn taqa’ d-data li fiha jrid isir il-ħlas. 

                                                 
19 Regolament (KE) Nru 2352/2002, ĠU L 351, 28.12.2002, p. 29. 
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Artikolu 99 

Obbligazzjonijiet ta’ l-Istati Membri 

Korrezzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni m’għandhiex tippreġudika l-obbligazzjoni ta’ l-
Istat Membru li jsus biex jinġabru lura l-ħlasijiet taħt l-Artikolu 96 u jirkupra l-għajnuna mill-
Istat taħt l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 659/1999. 

TITOLU IX 

KUMITAT 

Artikolu 100 

Kumitat u proċeduri 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi mgħejuna mill-Kumitat tal-Fond Ewropew ta’ l-
Industrija tas-Sajd (minn issa ‘l quddiem imsejjaħ il-“Kumitat”). 

2. Dan il-kumitat huwa kompost minn rappreżentanti ta’ l-Istati Membri u presjedut 
minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Għandu jinħalaq taħt il-patroċinju tal- 
Kummissjoni. 

3. Fejn issir riferenza għal dan l-Artikolu, għandha tgħodd il-proċedura ta’ 
amministrazzjoni stabbilita fl-Artikolu 4 u 7 tad-Deċiżoni 1999/468/KE. 

4. Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżoni 1999/468/KE huwa stabbilit għal 
xahar. 

5. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu stess. 

Artikolu 101 

Regoli li jimplimentaw 

1. Ir-regoli li jimplimentaw dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 100. 

2. It-tip ta’ miżuri ta’ għajnuna teknika implimentati mill-Kummissjoni u msemmija fl-
Artikolu 45(1), jiġu stabbiliti skond il-proċedura deskritta fl-Artikolu 100 . 
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TITOLU X 

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

Artikolu 102 

Dispożizzjonijiet transitorji 

1. Dan ir-Regolament m’għandux jaffettwa l-kontinwazzjoni jew il-modifika, inkluż il-
kanċellament totali jew parzjali, ta’ għajnuna approvata mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 2052/88, (KEE) 4253/88, (KE) 
Nru 1164/94, (KE) 1260/1999 u (KE) 2792/1999, jew kwalunkwe leġislazzjoni oħra 
li applikat għal din l-għajnuna fil-31 ta’ Diċembru 2006. 

2. Fil-preparazzjoni ta’ l-għajnuna tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha tqis 
kwalunkwe miżuri diġà approvati mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni qabel id-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u li għandhom riperkussjonijiet finanzjarji matul il-
perijodu li matulu tgħodd din l-għajnuna. 

3. Is-somom parzjali marbuta għall-għajnuna approvata mill-Kummissjoni bejn l-1 ta’ 
Jannar 2000 u l-31 ta’ Diċembru 2006 li għalihom id-dokumenti meħtieġa għall-
għeluq ta’ l-għajnuna ma ntbagħtux lill-Kummissjoni sat-terminu ta’ żmien stabbilit 
biex jiġi ppreżentat ir-rapport finali għandhom jitneħħew awtomatikament mill-irbit 
mill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010, u jagħtu wkoll lok 
għall-ħlas lura għall-ammonti mħallsa ħażin. Id-dokumenti meħtieġa għall-għeluq ta’ 
l-għajnuna għandhom ikunu t-talba għall-ħlas tal-bilanċ, l-implimentazzjoni finali u 
r-rapport ta’ l-ispezzjoni u l-prospett magħmul minn persuna jew dipartiment li 
għandha/u funzjoni indipendenti mill-awtorità tal-ġestjoni li tqassar il-konklużjonijiet 
tal-verifiki li jkunu saru u li jistmaw il-validità tat-talba għall-ħlas tal-bilanċ finali u 
l-legalitu u r-regolarità tat-transazzjonijiet koperti miċ-ċertifikat finali ta’ l-ispejjeż, 
kif imsemmija fl-Artikolu 38(1) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999. 

Ammonti li għandhom x’jaqsmu ma’ operazzjonijiet jew programmi li ġew sospiżi 
minħabba proċeduri legali jew appelli amministrattivi li għandhom effett li 
jissospendu m’għandhomx jitqiesu fil-kalkolazzjoni ta’ l-ammont li għandu jitneħħa 
awtomatikament mill-irbit. 

Artikolu 103 

Tħassir ta’ Regolamenti ta’ qabel 

Ir-Regolamenti (KE) Nru 1263/1999 u Nru 2792/1999 huma b’dan imħassra b’effett mill-1 ta’ 
Jannar 2007, bla ħsara għall-Artikolu 102. 

Riferenzi għar-Regolamenti mħassra għandhom jitqiesu bħala riferenzi għal dan ir-
Regolament. 
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Artikolu 104 

Klawsola ta’ reviżjoni għal dan ir-Regolament 

Fuq il-bażi ta’ proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill għandu jirrevedi dan ir-Regolament sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013. 

Artikolu 105 

Dħul fis-seħħ 

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. 

Għandu jgħodd mill-1 ta’ Jannar 2007. 

Iżda l-Artikolu 14 għandu jgħodd b’effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-regolament preżenti. 

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 
kollha. 

Magħmul f’Brussell, […]. 

 Għall-Kunsill 
 Il-President 
 […] 
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ANNESS I 

Skond il-Komunikazzjoni tal-Perspettivi Finanzjarji adottata mill-Kummissjoni fl-10 ta’ Frar 
2004, it-tqassim annwali ta’ l-approprjazzjonijiet ta’ l-irbit għall-Fond Ewropew ta’ l-
Industrija tas-Sajd, f’prezzijiet ta’ l-2004, għandu jkun kif ġej: 

€ miljuni 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

655 678 701 713 726 738 752 

Għar-reġjuni kollha koperti bl-Għan tal-Konverġenza, fil-15-il Stat Membru, ir-riżorsi 
disponibbli għall-irbit, kalkolati bil-prezzijiet ta’ l-2004, għandu jkun €2 015 miljun għall-
perijodu 2007-13. 

€ miljuni 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

293 293 291 288 286 283 281 

Għandu jsir sforz sinjifikanti biex ir-riżorsi tal-baġit jiġu konċentrati fuq l-Istati Membri l-
ġodda koperti bl-Għan tal-Konverġenza. Ir-riżorsi disponibbli għall-irbit għal dawn l-Istati 
Membri, f’prezzijiet ta’ l-2004, għandu jkun €1 702 miljun għall-perijodu 2007-13. 

€ miljuni 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

184 207 232 247 262 277 293 

75% ta’ l-approprjazzjonijiet ta’ l-irbit disponibbli għall-Fond, f’termini reali, għandhom jiġu 
kommessi għar-reġjuni koperti bl-Għan tal-Konverġenza. 
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ANNESS II 
 

Rati MASSIMI ta’ l-GĦAJNUNA PUBBLIKA 

Rati tal-kontribuzzjoni finanzjarja 

Għall-miżuri kollha imsemmija fit-Titolu IV, il-limiti fuq il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-
Komunità (A), parteċipazzjoni finanzjarja totali pubblika (nazzjonali, reġjonali u oħrajn) ta’ l-
Istat Membru konċernat (B) u, fejn xieraq, parteċipazzjoni finanzjarja mill-benefiċjarji privati 
(C) għandha tkun soġġetta għal dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin, mniżżla fil-forma ta’ 
perċentwali ta’ l-ispejjeż eliġibbli. 

Grupp 1: (investimenti mhux produttivi) 

Ħlas minħabba l-irtirar permanenti (Artikolu 25), ħlas minħabba l-waqfien temporanju 
(Artikolu 26); kumpens soċjo-ekonomiku (Artikolu 28); miżuri għall-iżvilupp sostenibbli taż-
żoni kostali tas-sajd (Artikolu 43); miżuri ambjentali akkwatiċi (Artikolu 31); miżuri tas-
saħħa pubblika u dik ta’ l-annimali (Artikolu 32); azzjonijiet kollettivi (Artikolu 36); miżuri 
maħsuba li jipproteġu u jiżviluppaw il-fawna akkwatika (Artikolu 37); faċilitajiet tal-portijiet 
tas-sajd (Artikolu 38); il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ swieq ġodda (Artikolu 39); proġetti 
pilota (Artikolu 40); trasformazzjoni u assenjazzjoni mill-ġdid ta’ vetturi tas-sajd (Artikolu 
41); għajnuna teknika (Artikolu 45). 

Grupp 2: (investimenti produttivi) 

Miżuri għall-iżvilupp sostenibbli taż-żoni kostali tas-sajd (Artikolu 43); investimenti abbord 
vetturi tas-sajd (Artikolu 27); investimenti fl-akkwakultura (Artikolu 30); investimenti fl-
ipproċessar u tqegħid fis-suq tal-prodotti ta’ l-industrija tas-sajd (Artikolu 34); promozzjoni u 
żvilupp ta’ swieq ġodda (Artikolu 39). 

Grupp 3 

• Fil-qafas tal-pjanijiet ta’ l-aġġustament ta’ l-attività tas-sajd taħt l-Artikolu 23(a) 
l-ewwel inċiż: 

– ħlas minħabba l-irtirar permanenti (Artikolu 25); 

– ħlas minħabba l-waqfien temporanju (Artikolu 26);  

– kumpens soċjo-ekonomiku (Artikolu 28). 

• Miżuri għas-sajd kostali fuq skala żgħira taħt l-Artikolu 27a, (3) u (4). 

Grupp 4 

Proġetti pilota minbarra dawk imwettqa minn organizzazzjonijiet pubbliċi (Artikolu 40). 
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Intensità ta’ l-għajnuna u rati ta’ kontribuzzjoni finanzjarja għall-operazzjonijiet 
finanzjati taħt dan ir-Regolament. 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Reġjuni koperti mill-
Għan tal-
Konverġenza 

A≤75% 

B≥25% 

A≤30% 
B≥10% 

C≥60%(*) 

A≤85% 

B≥15% 

A≤60% 
B≥20% 
C≥20% 

Reġjuni mhux koperti 
mill-Għan tal-
Konverġenza 

A≤50% 

B≥50 

A≤15% 
B≥15% 

C≥70%(*) 

A≤65% 

B≥35% 

A≤30% 
B≥30% 
C≥40% 

Reġjuni l-aktar ‘l 
barra u Gżejjer Griegi 
l-aktar ‘il barra li 
huma svantaġġjati 
minħabba li jinsabu 
mbegħda  

A≤85% 

B≥15% 

A≤42,5% 
B≥7,5% 

C≥50% (*) 

A≤85% 

B≥15% 

A≤65% 
B≥15% 
C≥20% 

(*) Ir-rata tas-settur privat għal miżuri taħt l-Artikolu 27a(2), hija mnaqqsa b’20%.  
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 

Domaine(s) politique(s): Politique commune de la Pêche 

Activité(s): Interventions financières dans le secteur de la pêche  
 

DENOMINATION DE L’ACTION: REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN FONDS EUROPEEN 
POUR LA PECHE  

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES  

2.1 Enveloppe totale de l’action (partie B): millions d'euros en CE 

2.2 Période d’application: 

(années de début et d’expiration) 

01 janvier 2007 au 31 décembre 2013.  

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses: 

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) 
(cf. point 6.1.1)  

Millions d'euros (à la 3e décimale) 
 
 

Année  
n 

2007 

 
n + 1 
2008 

 
n + 2 
2009 

 
n + 3 
2010 

 
n + 4 
2011 

 
n + 5 et 

s. 
2012 -
2013 

 
Total 

Crédits 
d'engagement 

650 673 695 707 720 1478 4923 

Crédits de 
paiement 

       

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) 
(cf. point 6.1.2) 

CE 5 5 6 6 6 12 40 

CP 5 5 6 6 6 12 39,712 

 

Sous-total a+b        

CE 655 678 701 713 726 1490 4963 

CP        
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c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de 
fonctionnement 
(cf. points 7.2 et 7.3) 

CE/CP        

 
TOTAL a+b+c        

CE        

CP        

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières 

[X] Proposition compatible avec la programmation financière existante. 

Cette proposition est compatible avec la proposition de la Kummissjoni pour les 
perspectives financières 2007-2013 (Com (2004) 101 final du 10.02.2004). Elle 
s’inscrit dans le cadre de la rubrique 2 « conservation et gestion des ressources 
naturelles ». 

[…] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des 
perspectives financières, 

[…] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord 
interinstitutionnel. 

2.5 Incidence financière sur les recettes 

[X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la 
mise en œuvre d'une mesure). 

OU 

[…] Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant: 

Millions d'euros (à la première décimale) 

  Situation après l'action 

Ligne 
budgétaire 

Recettes 

Avant 
l'action 
(année 
n-1) Année 

n3 
n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

a) Recettes en termes 
absolus1 

        

b)Modification des recettes2  ∆       



 

MT 79   MT 

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES 

Nature de la dépense Nouvelle Participation 
AELE 

Participation 
pays 

candidats 

Rubrique PF

DNO CD OUI NON NON N° [2]  

4. BASE JURIDIQUE  

(Indiquer ici uniquement la base juridique principale.) 

Artikoli 32 et 33 du Traité. 

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire20 

5.1.1 Objectifs poursuivis 

La présente proposition vise la mise en place d’un Fonds destiné à promouvoir le 
développement économique et social du secteur de la pêche, dans le cadre d’une gestion 
durable des ressources halieutiques conformément aux orientations arrêtées par la réforme de 
la politique commune de la pêche adoptée en Décembre 2002.  

L’excès de capacité de flotte communautaire, en dépit des efforts entrepris dans le cadre des 
programmes structurels précédents (IFOP 1994-1999 et IFOP 2000-2006), demeure l’une des 
causes de la surexploitation de certains stocks. Le Fonds européen pour la pêche (FEP) devra 
désormais contribuer de manière décisive à la réduction nécessaire des capacités, notamment 
celles des flottes exerçant une pression sur les stocks menacés. Par ailleurs le Fonds devra 
accompagner la restructuration du secteur par un dispositif de mesures sociales et 
économiques de nature à limiter l’impact lié au déclin des activités de pêche ou aux mesures 
contraignantes prises en vertu de la politique de la conservation des ressources halieutiques.  

L’aquaculture et la transformation communautaires demeurent confrontées à des problèmes 
de compétitivité, de productivité et de durabilité, ces domaines devraient faire l’objet d’un 
soutien ciblé, permettant aux entreprises de s’adapter aux contraintes de marché, 
environnementales et réglementaires auxquelles elles sont confrontées. 

Les problèmes liés à l’évolution du secteur et à la rareté de la ressource frappent l’ensemble 
des activités économiques des zones pêche, il convient donc de mettre en place une politique 
de développement des zones côtières de pêche qui s’inscrit dans une démarche intégrée autour 
d’une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local.  

Enfin, conformément aux objectifs fixés la PCP réformée, il conviendra d’accorder une 
importance accrue à la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les 
interventions du Fonds. 

                                                 
20 Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 
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L’analyse d’impact réalisée par la DG FISH et mentionnée au point 5.1.2 développe 
davantage les objectifs poursuivis par les interventions du Fonds 

5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante  

a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier 
et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante 
a été collectée21. 

L’analyse d’impact de la présente proposition réalisée par la DG pêche a été rédigée sur la 
base des évaluations disponibles notamment  

– l’évaluation ex post des programmes IFOP pour la période 1994-1999,  

– l’évaluation à mi-parcours des programmes IFOP pour la période 2000-2006, 

– l’étude de l’impact de l’IFOP sur l’industrie de la transformation 1994-1999. 

D’autres documents stratégiques ont été également pris en compte pour l’élaboration de cette 
proposition en particulier,  

– le Livre Vert sur l’avenir de la PCP (mars 2001),  

– la Communication de la Kummissjoni intitulée « une stratégie pour le développement 
durable de l’aquaculture européenne » - COM (2002)511 final du 19.9.2002, 

– la Communication de la Kummissjoni « plan d’action pour pallier les conséquences 
sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l’UE » -
COM (2002) 600 du 6.11.2002. 

b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex 
ante.) 

La gestion des interventions soutenues par le Fonds sera plus décentralisée vers les Etats 
membres,,,, par analogie avec les règles de gestion qui régiront les nouveaux Fonds structurels 
et de cohésion et le nouvel instrument de développement rural. Un autre élément de 
simplification réside dans le choix d’un Fonds unique couvrant tout le territoire 
communautaire, régit par un règlement unique simplifié, se limitant à définir les principes et 
les critères d’intervention.  

Les responsabilités de la Kummissjoni et des Etats membres seront également mieux définies 
à chaque stade de la programmation, du suivi, de l’évaluation et du contrôle. Au niveau de la 
programmation, cette proposition adopte le principe d’une feuille de route déterminant les 
objectifs stratégiques tels que prévu dans les conclusions du 3ème rapport de la Kummissjoni 
sur la cohésion économique de 2004. Ainsi le Conseil dans un premier temps adopte, sur 
proposition de la Kummissjoni, après avis du Parlement, des orientations stratégiques 
définissant les priorités d’intervention de la PCP et servant de cadre de référence pour la 
programmation du Fonds par les Etats membres. Les Etats membres adoptent à leur tour des 

                                                 
21 Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, 

voir le document SEC(2000) 1051. 
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plans stratégiques nationaux conformes aux orientations du Conseil, qui portent sur 
l’ensemble des volets de la PCP et indiquent les priorités et les objectifs pour sa mise en 
œuvre. Les programmes opérationnels des Etats membre devront tenir compte. 

Les ressources du Fonds seront concentrées sur un nombre limité de priorités de manière à 
améliorer la transparence financière, la qualité et l’efficacité des interventions et faciliter 
l’évaluation de la valeur ajoutée communautaire. Ainsi la concentration de l’effort financier 
sur l’ajustement des capacités de pêche et l’atténuation des impacts socio-économiques qui en 
découlent devraient mieux contribuer à la réalisation des objectifs d’une pêche responsable et 
durable sur le plan économique, social et environnemental.  

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l’évaluation ex post 

(Dans le cas du renouvellement d’un programme, il s’agit aussi de décrire brièvement les 
enseignements à tirer d’une évaluation intérimaire ou ex post.) 

L’évaluation ex-post de l’impact du soutien de l’IFOP sur la période 1994-1999 montre que 
cet instrument n’a pas été suffisant pour enrayer la réduction des surcapacités de pêche, du 
fait, en partie, que l’IFOP s’est avéré difficile à gérer et inadapté pour susciter le retrait des 
navires ciblant les stocks halieutiques les plus menacés. 

L’évaluation ex-post de l’impact du soutien de l’IFOP reçu par l’industrie de la 
transformation pour la période 1994-1999 montre que, quoique la politique communautaire en 
matière d’aide au secteur de la transformation ait évolué, vers des mesures de restructuration 
et un encouragement à l’adoption de techniques de production améliorant la compétitivité, des 
progrès restent à faire non seulement au niveau de la définition des priorités mais aussi à celui 
de la simplification des mécanismes de mise en œuvre de l’IFOP. 

L’évaluation a mi-parcours des programmes relevant de la période 2000-2006 suggère que la 
programmation devrait être élaborée de manière partenariale, qu’il convient d’éliminer les 
mesures contradictoires pour la flotte (construction, modernisation versus démolition et 
déclassement) et de soutenir d’avantage des activités intra sectoriels, pour combattre la 
fragmentation du secteur. En ce qui concerne la gestion et le suivi des programmes, il est 
recommandé d’améliorer la promotion pour attirer d’avantage des projets, de simplifier les 
procédures administratives et de mieux définir les indicateurs de suivi. 

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire 

– L’adaptation des capacités de pêche :  

Le fonds devra répondre à l’une des priorités de la PCP à savoir l’exploitation 
durable des ressources halieutiques. Il devra par conséquent accompagner la gestion 
de la flotte communautaire, aujourd’hui encore sur capacitaire, en visant en premier 
lieu les flottes pêchant des ressources en dessous des limites biologiques raisonnable. 
Le Fonds pourra accorder des aides aux armateurs et équipages affectés par des 
mesures d’ajustement des efforts de pêche lorsque celles-ci s’inscrivent dans le 
cadre :  

– De plans de reconstitution ou de gestion de la ressource adoptés par le Conseil, 

– De mesures d’urgence adoptée par la Kummissjoni ou les Etats membres pour la 
conservation, 
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4. De la non reconduction d’un accord de pêche avec un pays tiers ou d’un arrangement 
international, 

– De plans de sortie de flotte adoptés par les Etats membres sur une base volontaire. 

Ces plans d’adaptation des capacités devront inclure des actions d’arrêt définitif des 
activités de pêche et pourront inclure des mesures d’arrêt temporaire. 

Les crédits non alloués au titre de la réserve feront l’objet d’une programmation 
classique pour tous les autres domaines d’intervention ci-après. Dans ce cadre, le 
fonds apportera un concours financier aux plans de sortie de flotte qui seraient 
adoptés par les Etats membres suite à la non reconduction d’un accord ou d’un 
arrangement international, ou en vue d’adapter les capacités de leur flotte de pêche 
aux ressources disponibles dans le cadre de plans d’une durée limitée adoptés 
volontairement par les Etats membre.  

Un soutien approprié sera accordé au financement d’équipements visant à améliorer 
la sécurité à bord, d’hygiène, la qualité des produits et des conditions de travail, 
l’expérimentation de nouvelles mesures techniques dans le cadre de projets pilotes et 
ou permettant de conserver les captures à bord ou de réduite l’impact de la pêche sur 
l’environnement marin.  

Au titre de cette priorité « ajustement des efforts de pêche », des compensations 
socio-économiques pourront être octroyées en faveur des pêcheurs affectés par 
l’évolution de l’activité de pêche pour leur reconversion, la diversification de leur 
activité ou leur départ anticipé du secteur. 

– Développement durable des zones côtières de pêche :  

Le Fonds interviendra en faveur du développement durable des zones côtières, qui 
devra s’appuyer sur une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local, 
visant le maintien ou l’amélioration de la prospérité économique et sociale, la 
promotion de la valeur ajoutée des activités de pêche et d’aquaculture, le soutien à la 
diversification et à la reconversion économique et la promotion de l’environnement 
côtier. Le public visé dans ce cadre sera l’ensemble des communautés côtières liées 
au secteur, allant ainsi au-delà des pêcheurs et armateurs. La délimitation des zones 
éligibles incombera aux Etats membres sur la base de critères homogènes pour toute 
la Communauté et définis par la présente proposition. Afin de donner une préférence 
à la participation des acteurs de terrain, et de garantir une démarche ascendante à 
partir de la base, les stratégies de développement des zones côtières de pêches seront 
élaborées et mises en oeuvre par des regroupements de partenaires locaux publics et 
privés, sélectionnés par les Etats membres par le biais d’appels à propositions.  

– Aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture :  

Les investissements dans ces secteurs devront s’inscrire dans une perspective de 
développement durable et d’amélioration de la compétitivité des entreprises, 
notamment à travers l’adaptation des conditions de production, le respect de la santé 
humaine et animale, de la qualité des produits et la réduction de l’impact de ces 
activités sur l’environnement. Les aides aux investissement dans les entreprises de 
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transformation ou de commercialisation seront néanmoins limitées aux micro et 
petites entreprises. 

– Mesures d’intérêt collectif  

Les mesures d’intérêt collectif mises en œuvre par les professionnels et destinées à la 
protection et au développement de la faune aquatique constituent un autre domaine 
d’intervention du Fonds. Ces actions doivent être mises en œuvre par des organismes 
publics ou parapublics ou des organisations professionnelles ou similaires reconnues. 
Les autres domaines d’intervention au titre des mesures collectives éligibles sont les 
investissements dans les ports de pêche contribuant à l’amélioration des services 
offerts aux pêcheurs, la promotion et la recherche de nouveaux débouchés pour les 
produits de la pêche et de l’aquaculture dans le respect du droit de la concurrence, les 
projets pilotes dans le but d’acquérir ou de diffuser de nouvelles connaissance 
techniques, la transformation des navires de pêche à des fins exclusives de formation 
ou de recherche. 

– Assistance technique  

Dans la limite de 5 % des programmes opérationnels, le Fonds pourra concourir au 
financement d’actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, 
d’information, de contrôle et d’audit des interventions. Par ailleurs le Fonds pourra 
apporter un soutien au renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la 
gestion de la PCP et du Fonds, des Etats membres dont la totalité des régions 
relèvent de l’objectif de convergence. 

A son initiative et pour son compte, et dans la limite de 0,8% de la dotation totale du 
Fonds, la Kummissjoni peut financer au titre du Fonds des mesures de préparation, 
de suivi et de mise en œuvre, d’évaluation, de contrôle et d’audit nécessaire à la mise 
en œuvre du Fonds. 

Bien que ne relevant plus de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, les 
interventions du fonds en conserveront les mêmes fondements à savoir les principes de 
partenariat, de subsidiarité et de concentration en faveur des régions les plus défavorisées. A 
ce titre, les taux d’intervention différenciés pour les différentes régions de la Communauté en 
vigueur pour les autres Fonds structurels (FEDER et FSE) seront d’application. 

5.3 Modalités de mise en œuvre 

La mise en oeuvre du Fonds relève de la gestion partagée entre la Kummissjoni et les Etats 
membres conformément à l’Artikolu 53 du règlement (CE) n° 1605/2002 à l’exception de 
l’assistance technique à l’initiative de la Kummissjoni effectuée en gestion directe. La 
Kummissjoni, sur proposition des Etats membres adopte les stratégies et les priorités de 
développement de la programmation et la participation financière communautaire. La mise en 
œuvre du Fonds et leur contrôle, en application du principe de subsidiarité, relève de la 
responsabilité des Etats membres.  
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6. INCIDENCE FINANCIÈRE  

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (opérationnelle) (pour toute la période 
de programmation) 

6.1.1 Intervention financière 

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) 
 

Ventilation 
Année n n + 1 n + 2 n + 3 n+ 4 n + 5 et 

exercices 
suivants 

Total 

Action 1         

Action 2         

TOTAL 650 673 695 707 720 1478 4923 

L’allocation financière pour le FEP dans le cadre des perspectives financières proposées par la 
Kummissjoni22 pour la période 2007-2013 est de EUR 4,96 milliard pour une Europe élargie à 
25, ce qui correspond approximativement aux montants alloués pour l’Europe de 15 lors de la 
période 2000-2006 (EUR 3.7 milliard). 

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses 
TI (crédits d’engagement) 

 Année 
n 

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 et 
exercices 
suivants 

Total 

1) Assistance technique et 
administrative (ATA): 

       

a) Bureaux d’assistance  
technique (BAT) 

       

b) Autre assistance  
technique et administrative: 
- intra-muros: 
- extra-muros : 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,1 

 

3,5 

 

 

Sous-total 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 3,5 

                                                 
22 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Construire notre avenir 

commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie – 2007-2013. Document 
COM(2004) 101 final du 10.2.2004. 
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2) Dépenses d’appui (DDA):        

a) Études 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 1,42 4,97 

b) Réunion d’experts 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 

c) Information et publications 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3 1,05 

d) Systèmes informatiques de 
suivi et d’évaluation y compris 
le registre des navires 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 4,2 

e) Réseaux des groupements 
d’actions côtiers GAC 

0 1,666 1,666 1,666 1,666 3,332 9,996 

f) Conférences régionales 
thématiques 

0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 4,2 

g) Autres dépenses liées à la 
mise en œuvre du Fonds 
(échanges d’expérience entre 
administrations, examen et 
peer review des plans 
stratégiques des EM 

0,474 0,474 1,474 1,474 1,474 3,848 10,396 

Sous-total 2        

TOTAL 5 5 6 6 6 12 40 

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (opérationnelle) (pour toute 
la période de programmation)23 

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à 
prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût 
des réalisations.) 

Les programmes opérationnels qui seront élaborés par les Etats membres se déclineront en 5 
axes prioritaires pour les Etats membres concernés par des mesures relatives à la flotte et 4 
axes prioritaires pour les pays qui ne seront pas concernés par ces mesures.  

Ces axes sont détaillés au titre IV de la présente proposition, il s’agit respectivement de 
l’adaptation de la flotte de pêche communautaire; de l’aquaculture, de la transformation et de 
la commercialisation des produits,,,, des mesures d’intérêt collectif, du développement des 
zones côtières de pêche; et de l’assistance technique . 

La répartition des crédits à l’intérieur de chaque enveloppe est de la compétence des Etats 
membres, elle doit néanmoins être compatible avec les orientations stratégiques prévues à 
l’Artikolu 13 de la présente proposition. 

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES 
ADMINISTRATIVES  

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieure de la 
dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle. 

                                                 
23 Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé. 
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L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine 
Kummissjoni et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux 
nouvelles perspectives financières. 

7.1. Incidence sur les ressources humaines 

Effectifs à affecter à la gestion de l’action 
par utilisation des ressources existantes 

et/ou supplémentaires 

Description des tâches découlant de 
l’action 

Types d’emplois 
Nombre d’emplois 

permanents 
Nombre d’emplois 

temporaires 

Total 
 

Fonctionnaires ou 
agents 
temporaires 

A 
B 
C 

    

Autres ressources 
humaines 

     

Total     

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines 

Type de ressources humaines Montants en euros Mode de calcul *  

Fonctionnaires 
Agents temporaires 

  

Autres ressources humaines 
(indiquer la ligne budgétaire) 

  

Total   

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action 
Ligne budgétaire  
(n° et intitulé) Montants en euros Mode de calcul 

Enveloppe globale (Titre A7) 
A0701 – Missions 
 
 
 
 
A07030 – Réunions 
A07031 – Comités obligatoires (1)  

A07032 – Comités non obligatoires (1) 
A07040 – Conférences 
A0705 – Études et consultations 
 Autres dépenses (indiquer lesquelles) 

  
 

Systèmes d’information (A-5001/A-4300)   

Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles)   

Total   

Les montants correspondent aux dépenses totales de l’action pour 12 mois. 
(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient :  
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I. Total annuel (7.2 + 7.3) 
II. Durée de l’action 
III. Coût total de l’action (I x II) 

 

8. SUIVI ET ÉVALUATION 

8.1 Système de suivi 

Un comité de pilotage est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en 
accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de pilotage 
s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. Il examine et 
approuve les critères de sélection des opérations financées, évalue périodiquement les progrès 
réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, examine les 
résultats de la mise en œuvre et examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le 
rapport final d'exécution avant leur envoi à la Kummissjoni 

L'autorité de gestion et le comité de pilotage assurent le suivi au moyen d'indicateurs de 
résultat, y compris les indicateurs physiques, d’impact et financiers définis dans le programme 
opérationnel. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du secteur de l’Etat membre 
et aux objectifs poursuivis. La Kummissjoni en partenariat avec les Etats membres et en 
conformité avec le principe de proportionnalité examine les indicateurs nécessaires au suivi et 
à l’évaluation du programme opérationnel.  

L'autorité de gestion envoie un rapport annuel d'exécution et de contrôle du programme 
opérationnel à la Kummissjoni, dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière 
de mise en oeuvre. Avant leur transmission à la Kummissjoni, chaque rapport est examiné et 
approuvé par le comité de pilotage.  

8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue 

Les programmes opérationnels des Etats membres pour la mise en œuvre du Fonds font 
l’objet d’une évaluation ex-ante, d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation ex-post 
conformément à des modalités convenues entre la Kummissjoni et les Etats membres. Le 
principe de proportionnalité est applicable aux évaluations. 

L’évaluation ex-ante vise à assurer la cohérence entre les orientations stratégiques au niveau 
de la Communauté,,,, les plans stratégiques nationaux et les programmes opérationnels ainsi 
qu’à optimiser l’allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et à 
améliorer la qualité de la programmation. Elle est conduite sous la responsabilité de l’Etat 
membre.  

L’évaluation intermédiaire vise à examiner l’efficacité des programmes opérationnels en vue 
de leur adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en œuvre. Elle est 
organisée à l’initiative de l’autorité de gestion, en concertation avec la Kummissjoni. Elle doit 
être conduite selon un calendrier permettant de tenir compte de ses conclusions en cas de 
reconduction du programme. 

L’évaluation ex-post est conduite sous la responsabilité de la Kummissjoni en concertation 
avec l’Etat membre et l’autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires 
à sa réalisation. Elle est finalisée au plus tard deux ans à la fin de la période de 
programmation.  
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9. MESURES ANTIFRAUDE 

La Kummissjoni s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des 
systèmes de gestion et de contrôle. Elle se base également sur les rapports annuels de contrôle 
et sur ses propres contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des ces systèmes. La 
Kummissjoni coopère avec les autorités nationales d’audit des programmes opérationnels, 
avec lesquelles elles se réunit au moins une fois par an.  

En cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, la Kummissjoni 
interrompt, retient ou réduit tout ou partie des paiements. 

La Kummissjoni peut effectuer des corrections financière en annulant tout ou partie de la 
contribution communautaire pour un programme opérationnel lorsqu’elle constate qu’il existe 
des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle qui mettent en péril les 
contributions communautaires déjà octroyées, que les déclarations des dépenses sont 
irrégulières et n’ont pas fait l’objet de mesures de correction par les Etats membres ou que les 
Etats membres n’ont pas donné suite aux observations formulées par la Kummissjoni sur le 
rapport annuel d’exécution et de contrôle établit par l’autorité de gestion. 


