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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussel 30.11.2006
KUMM(2006) 740 finali

2006/0247 (CNS)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jdaħħal skema li ta' kumpens għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-

dipartimenti Franċiżi ta' Guiana u Réunion bejn l-2007 u l-2013

(preżentata mill-Kummissjoni)
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1. Il-Kuntest tal-proposta

Ir-raġunijiet għall-proposta u l-għanijiet tagħha•

L-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003 li jintroduċi skema li 
tikkumpensa l-ispejjeż addizzjonali li ntefqu fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti 
tas-sajd mill-Azores, mill-Madeira, mill-gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi ta' 
Guiana u ta' Réunion, minħabba li huma reġjuni mbiegħda, jirrikjedi li l-Kummissjoni 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri provduti f'dan ir-regolament, 
akkumpanjati, jekk meħtieġ, bi proposti għall-aġġustamenti xierqa meħtieġa biex jintla
ħqu l-għanijiet stipulati f'dan ir-Regolament.

Kuntest Ġenerali•

Sa mill-1992, l-Unjoni Ewropea tipprovdi għajnuna lill-produtturi ta' prodotti ta' sajd 
fl-ibgħad reġjuni bi tpattija għall-ispejjeż addizzjonali ta' trasport tal-prodotti tas-sajd 
lejn is-swieq kontinentali Ewropej imbiegħda, u għaldaqstant, biex is-settur tas-sajd ta' 
dawn ir-reġjuni jintegra aħjar fis-suq intern. Progressivament din ġiet estiża mill-
Azores, Madeira, il-Gżejjer Kanari għad-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana (mill-1994 'il 
quddiem) u Réunion (mill-1998 'il quddiem).

Dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta•

Il-bażi attwali għall-għajnuna, ir-Regolament (KE) Nru 2328/2003, li tkopri pakkett 
finanzjarju kumplessiv ta' €15-il miljun fis-sena, tiskadi f'Diċembru 2006.

Ir-rapport tal-Kummissjoni u d-Dokument ta' Ħidma ta' l-Istaff tal-Kummissjoni li 
hemm miegħu jipprovdu valutazzjoni ta' l-applikazzjoni ta' l-iskema ta' kumpens abba
żi tad-dejta li għandha il-Kummissjoni u ta' studju estern dwar "l-aspetti strutturali tal-
Politika Komuni tas-Sajd fl-ibgħad reġjuni." Ir-rapport jikkonkludi li t-tkomplija ta' l-
iskema għal perjodu 2007-2013 għandha titqies fid-dawl ta' l-impatt pożittiv ta' l-
iskema dwar is-settur tas-sajd fl-ibgħad reġjuni u tal-ħtieġa persitenti għall-għajnuna.

Madankollu, fid-dawl tal-valutazzjoni u r-riżultati ta' l-istudju, hu ssuġġerit li tittejjeb l-
effiċjenza ta' l-iskema ta' kumpens bid-dħul ta' l-emendi li ġejjin għall-iskema attwali:

Determinazzjoni u aġġustamenti tal-listi ta' prodotti tas-sajd eliġibbli u l-–
kwantitajiet tagħhom, u ta' l-ammonti ta' kumpens mill-Istati Membri fil-limiti ta' 
ammont annwali fiss bbażat fuq allokazzjonijiet fis-sistema attwali biex tiżdied il-
pertinenza u l-flessibilità ta' l-iskema.

Introduzzjoni ta' salvagwadji biex ikunu evitati livelli mhux ġustifikati ta' –
kumpens billi l-attenzjoni tmur fuq il-kumpens għall-ispejjeż tat-trasport, jiġi 
limitat il-kumpens għal sehem determinat mill-ispejjeż tat-trasport u spejjeż oħra 
relatati, u jitqiesu tipi oħra ta' intervenzjoni pubblika għad-deteminazzjoni tal-
kumpens.
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Definizzjoni ta' kundizzjonijiet ta' eliġibilità aktar ċari għal dawk li jirċievu u l-–
prodotti sabiex jiġi żgurat aħjar il-ksib ta' l-għanijiet ta' l-iskema u l-konformità
tal-prodotti li għalihom ingħatat l-għajnuna mal-Politika Komuni tas-Sajd.

L-introduzzjoni ta' rappurtar annwali mill-Istati Membri u tar-rekwiżit li jiġi –
żgurat t-twaqqif ta' sistema ta' implimentazzjoni li tiżġura r-regolarità ta' l-
operazzjonijiet.

Qlib tas-sistema ta' amministrazzjoni finanzjarja minn amministrazzjoni konġunta –
taħt it-Taqsima tal-Garanzija tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija 
għal amministrazzjoni ċentralizzata diretta taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta' 
Garanzija skond l-Artikolu 3(2) f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni.

Għandu jitqies, f'dak l-isfond, li l-Linji Gwida għall-eżami ta' l-għajnuna mill-istat lis-
sajd u l-akkwakultura (2004/C229/03, ĠU C 229 ta' l-14.9.2004, p.5) jippermettu l-
valutazzjoni ta' l-għajnuna biex jintlaħqu l-bżonnijiet ta' l-ibgħad reġjuni abbażi ta' każ
każ u fid-dawl ta' l-iżvantaġġi speċifiċi rikonoxxuti fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat. 

Il-konsistenza mal-politiki u l-għanijiet l-oħra ta' l-Unjoni•

It-tkomplija ta' l-iskema ta' kumpens hija fl-ambitu ta' l-Artikolu 299(2) tat-Trattat tal-
KE billi tipprovdi miżuri speċifiċi biex tgħin l-ibgħad reġjuni. Hija koerenti wkoll ma' l-
impenn tal-Kummissjoni ddikjarat fil-Komunikazzjoni tagħha, dwar sħubija aktar b'saħ
ħitha għall-ibgħad reġjuni, tas-26 ta' Mejju 2004 (COM) (2004) (343 finali) li 
tidentifika t-tnaqqis ta' spejjeż addizzjonali fl-ibgħad reġjuni, minħabba l-iżvantaġġi 
rikonoxxuti tagħhom, bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin ta' l-attivitajiet ta' l-Unjoni 
biex tgħin dawn ir-reġjuni jegħlbu l-problemi kawża tal-bogħod.

2. Konsultazzjoni mal-partijiet interessati u valutazzjoni ta' l-impatt

Konsultazzjoni mal-partijiet interessati•

Il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati fis-settur tas-sajd ta' l-ibgħad reġjuni kif 
ukoll tar-rappreżentanti ta' l-amministrazzjonijiet reġjonali u nazzjonali seħħet fil-qafas 
ta' missjonijiet ta' ġbir ta' fatti għall-istudju estern dwar 'aspetti strutturali tal-Politika 
Komuni tas-Sajd fl-ibgħad reġjuni.' Barra minn hekk, il-Kummissjoni organizzat żewġ
seminars biex tinfurmahom u tikkonsultahom dwar l-istudju. Ittella' avveniment 
f'Réunion, fi Franza, f'Novembru 2005, dwar 'l-ibgħad reġjuni u sajd – prospetti u 
kwistjonijiet partikolari' biex jitfissru l-għanijiet u l-metodoloġija ta' l-istudju, u 
avveniment ieħor fi Brussell f'Jannar 2006 biex tiġi ppreżentata u diskussa l-parti 
fattwali ta' l-istudju.

Dak li ħareġ mill-intervisti u d-diskussjonijiet tul is-seminar fil-parti l-kbira tiegħu dda
ħħal fl-istudju ta' l-esperti esterni.

Il-ġbir u l-użu ta' l-għarfien espert•

Ara hawn fuq.
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Il-valutazzjoni ta' l-impatt•

Valutazzjoni ta' l-impatt ma ġietx ikkunsidrata minħabba li l-proposta mhix inizjattiva 
ta' politika ewlenija imma biss estensjoni ta' skema eżistenti ta' għajnuna. Deher wkoll 
li mhix meħtieġa fid-dawl ta' l-istudju estern li l-mira tiegħu kienet li jipprovdi 
rakkomandazzjonijiet fost l-oħrajn għall-ġejjieni tas-sistema tal-kumpens.

3. L-elementi ġuridiċi tal-proposta

Sommarju ta' l-azzjoni proposta•

Qed tiġi proposta t-tkomplija tal-kumpens Komunitarju għall-ispejjeż addizzjonali g
ħall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas-sajd ta' wħud mill-ibgħad reġjuni għall-
perjodu 2007-2013 bi tpattija għall-ispejjeż addizzjonali għat-trasportazzjoni ta' dawn 
il-prodotti lejn l-Ewropa kontinentali.

Il-bażi legali•

L-Artikoli 37 u 299(2) tat-Trattat tal-KE.

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà•

L-Artikolu 299(2) tat-Trattat tal-KE jirrikjedi li l-Kunsill jadotta miżuri speċifiċi għall-
ibgħad reġjuni fuq proposta mill-Kummissjoni. 

Il-prinċipju tal-proporzjonalità•

Il-proposta hija konformi mal-prinċipju ta’ proporzjonalità għar-raġuni(jiet) li ġejja/in.

Il-proposta għat-tkomplija ta' l-iskema ta' kumpens ddaħħal livell ogħla ta' 
proporzjonalità billi tħalli l-għażla tal-prodotti eliġibbli, kwantitajiet u ammonti ta' 
kumpens f'idejn l-Istati Membri fil-limiti fissi allokati għal kull Stat Membru.

Il-piż amministrattiv kemm għall-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ta' l-Istati Membri, 
kif ukoll għas-servizzi tal-Kummissjoni huwa minimu billi qed jiġu pprovduti pro
ċeduri sempliċi għas-sottomissjoni u aċċettazzjoni.

L-għażla ta' strumenti•

Strumenti proposti: Regolament.

Mezzi oħra ma jkunux adegwati għar-raġuni(jiet) li ġejja/in.

L-Artikolu 299(2) tat-Trattat huwa l-bażi għal din it-tip ta' azzjoni Komunitarja.

4. Implikazzjoni baġitarja

Għall-perjodu 2007-2013 hija prevista allokazzjoni annwali ta' madwar 15 m€. Din se 
tkun allokata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u tiġi implimentata minn 
amministrazzjoni diretta ċentralizzata.



MT 6 MT

5. Aktar tagħrif

Is-simplifikazzjoni•

Il-proposta taħseb għas-simplifikazzjoni tal- leġiżlazzjoni, għas-simplifikazzjoni tal-
proċeduri amministrattivi għall-awtoritajiet pubbliċi (ta' l-UE jew nazzjonali).

Prodotti tas-sajd eleġibbli, kwantitajiet u ammonti ta' kumpens mhumiex deċiżi aktar 
fil-livell tal-Kunsill imma se jkunu stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali/reġjonali fil-
qafas tar-regoli ġenerali ta' l-eleġibbiltà stabbiliti mir-Regolament tal-Kunsill.

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jissottomettu t-tagħrif, dwar l-iffissar u t-tibdil tal-
prodotti eleġibbli, il-kwatititajiet u l-ammonti ta' kumpens, lill-Kummissjoni, li jitqies a
ċċettat jekk il-Kummissjoni ma tagħtix ir-reazzjoni tagħha fi żmien xahrejn mis-
sottomissjoni.

Il-proposta hija inkluża fil-programm li għaddej tal-Kummissjoni għall-aġġornament u 
s-simplifikazzjoni ta' l-acquis communautaire.

Klawżola ta’ analiżi/reviżjoni/estinzjoni awtomatika•

Il-proposta tinkludi klawżola ta' analiżi.

Il-proposta tinkludi klawsola ta' estinzjoni awtomatika.
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1 Opinjoni ta' …….(GU… jew għadha mhux ippubblikata fil-ĠU)
2 Opinjoni ta' .... (GU… jew għadha mhux ippubblikata fil-ĠU)
3 ĠU L 345, 31.12.2003, p.34

2006/0247 (CNS)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jintroduċi skema li tikkumpensa l-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' 
ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti 

Franċiżi ta' Guiana u Réunion bejn l-2007 u l-2013

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 37 u l-Artikolu 299(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew1,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew2,

Billi:

(1) Is-settur tas-sajd fl-ibgħad reġjuni tal-Komunità qed jiffaċċja diffikultajiet, u 
partikolarment spejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd 
minħabba l-iżvantaġġi partikolari rikonoxxuti fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat, u li prin
ċipalment joriġinaw mill-ispejjeż tat-trasport lejn l-Ewropa kontinentali. 

(2) Bil-għan li tinżamm il-kompetittività ta' ċerti prodotti tas-sajd meta mqabbla ma' dik ta' 
prodotti simili minn reġjuni Komunitarji oħra, mill-1992, il-Komunità daħħlet miżuri li 
jikkumpensaw għal spejjeż addizzjonali bħal dawn fis-settur tas-sajd. Il-miżuri 
applikabbli għall-perjodu 2003-2006 huma stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 2328/20033. Huwa neċessarju li mill-2007 jitkomplew il-miżuri bi tpattija għall-
ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd, abbażi ta'
rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

(3) Fid-dawl tal-kundizzjonijiet differenti tal-kummerċjalizzazzjoni fl-ibgħad reġjuni kkon
ċernati, l-imprevedibbiltà tal-qbid u l-istokkijiet u tad-domanda tas-suq, huma l-Istati 
Membri kkonċernati li għandhom jiddeterminaw il-prodotti tas-sajd eleġibbli għall-
kumpens, il-kwantitajiet massimi rispettivi tagħhom u l-ammonti ta' kumpens fil-limitu 
ta' allokazzjoni għal kull Stat Membru.

(4) L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li joħolqu differenzi fil-lista u fil-
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4 ĠU L 209, 17.7.1999, p. 1.
5 ĠU L 184, 17.7.1999, p.23. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 

Nru 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
6 ĠU L ……..

kwatitajiet tal-prodotti tas-sajd ikkonċernati u fl-ammont ta' kumpens fil-limitu ta' 
allokazzjoni għal kull Stat Membru. Huma għandhom ukoll jkunu awtorizzati li jaġ
ġustaw il-pjanijiet tagħhom ta' kumpens fejn ikun ġustifikat minħabba tibdil fil-
kundizzjonijiet.

(5) L-Istati Membri għandhom jiffissaw l-ammont ta' kumpens f'livell li jippermetti tpattija 
xierqa għall-ispejjeż addizzjonali, ġejjin mill-iżvantaġġi speċifiċi ta' l-ibgħad reġjuni u 
partikolarment mill-ispejjeż tat-trasport tal-prodotti lejn l-Ewropa kontinentali. Biex jiġi 
evitat kumpens żejjed, l-ammont għandu jkun proporzjonali għall-ispejjeż addizzjonali li 
l-għajnuna tpatti għalihom, u fl-ebda każ m'għandha taqbeż sehem determinat ta' l-
ispejjeż tat-trasport lejn il-kontinent Ewropew u spejjeż oħra relatati. Għal dan il-għan, 
għandhom jitqiesu wkoll tipi oħrajn ta' interventi pubbliċi li jħallu impatt fuq il-livell ta' 
spejjeż addizzjonali.

(6) Sabiex jintlaħqu sew l-għanijiet ta' dan ir-Regolament u sabiex tkun żgurata l-
konformità mal-Politika Komuni tas-Sajd, l-għajnuna għandha tkun limitata għall-
prodotti tas-sajd maqbuda u pproċessati skond ir-regoli tagħha.

(7) Sabiex l-iskema ta' kumpens titħaddem b'mod effettiv u sewwa, l-Istati Membri g
ħandhom ukoll jiżguraw li dawk li jirċievu l-għajnuna huma ekonomikament vijabbli u li 
s-sistema ta' l-implimentazzjoni tippermetti tħaddim regolari ta' l-iskema.

(8) L-Istati Membri kkonċernati għandhom jissottomettu rapporti annwali dwar it-tħaddim 
ta' l-iskema ta' kumpens, li jippermettu s-sorveljanza xierqa tagħha.

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

(10) L-infiq tal-Komunità previst għall-iskema tal-kumpens għandu jiġi implimentat taħt il-
Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija b'amministrazzjoni ċentralizzata diretta skond l-
Artikolu 3(2)(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/20054.

(11) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati 
skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-pro
ċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni.5

(12) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) xxx/20066, li jistipula regoli dettaljati għall-
organizzazzjoni tas-suq komuni għall-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, għandhom 
japplikaw għall-implimentazzjoni ta' l-amministrazzjoni finanazjarja ċentralizzata diretta.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Suġġett
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7 ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22

Dan ir-Regolament idaħħal skema għall-perjodu l-2007 sa l-2013 biex jipprovdi kumpens, lill-
operaturi stipulati fl-Artikolu 3, għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti 
prodotti mir-reġjuni li ġejjin minħabba l-iżvantaġġi speċifiċi ta' dawk ir-reġjuni (hawn taħt 
imsejjaħ bħala "il-kumpens"):

L-Azores,–

Madeira,–

Il-Gżejjer Kanari,–

Il-Guiana Franċiża,–

Réunion.–

Artikolu 2
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament id-definizzjoni ta' "prodotti tas-sajd" stipulata fl-
Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/20007 għandha tapplika. 

Artikolu 3
Operaturi

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

(a) il-produtturi,

(b) is-sidien u l-operaturi ta' bastimenti rreġistrati fil-portijiet tar-reġjuni msemmija 
fl-Artikolu 1 u li joperaw fihom jew assoċjazzjonijiet ta' operaturi bħal dawn, u

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

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jieħdu passi biex jiżguraw il-vijabbiltà
ekonomika ta' l-operaturi li jirċievu l-kumpens. 

Artikolu 4
Prodotti tas-sajd eleġibbli

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu jiddetermina, għar-reġjuni tiegħu msemmija fl-
Artikolu 1, il-lista tal-prodotti tas-sajd u l-kwantità ta' dawk il-prodotti li huma ele
ġibbli għall-kumpens. Il-lista tal-prodotti tas-sajd u l-kwantitajiet jistgħu jkunu 
differenti għal kull wieħed mir-reġjuni ta' l-istess Stat Membru. 
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2. Meta l-lista u l-kwantitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jiġu stabbiliti, l-Istati Membri g
ħandhom iqisu il-fatturi kollha rilevanti, partikolarment il-ħtieġa li jkun żgurat li l-
kumpens ma jirriżultax f'aktar pressjoni fuq l-ispeċi bijoloġikament sensittivi, il-livell 
ta' spejjeż addizzjonali u l-aspetti kwalitattivi u kwantitattivi tal-produzzjoni u l-kumer
ċjalizzazzjoni.

3. Prodotti tas-sajd li għalihom jingħata l-kumpens għandhom jinqabdu u jiġu pproċessati 
skond ir-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd dwar:

(a) ħarsien u ġestjoni,

(b) it-traċċabbiltà;

(c) standards kwalifikanti. 

4. Il-kumpens m'għandux jingħata lill-prodotti tas-sajd:

(a) Maqbuda minn bastimenti ta' pajjiżi terzi, bl-eċċezzjoni ta' bastimenti tas-sajd bil-
bandiera tal-Venezwela u li joperaw fl-ibħra Komunitarji,

(b) Maqbuda minn bastimenti tas-sajd Komunitarji li mhumiex irreġistrati f'port ta' 
wieħed mir-reġjuni msemmija fl-Artikolu 1,

(c) impurtati minn pajjiżi terzi,

(d) miksuba minn sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU).

Artikolu 5
Il-kumpens

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu jiddetermina, għar-reġjuni tiegħu msemmija fl-
Artikolu 1, il-livell ta' kumepns għal kull prodott tas-sajd fil-lista msemmija fl-
Artikolu 4. Dan il-livell jista jkun differenti għal reġjuni individwali jew bejn reġjuni ta' 
l-istess Stat Membru. 

2. Il-kumpens għandu jqis:

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

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

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

4. L-ammont totali ta' kumpens kull sena m'għandux ikun aktar minn:

(a) L-Ażores u Madeira: EUR 4 283 992
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(b) Il-Gżejjer Kanari EUR 5 844 076

(c) Il-Guiana Franċiża: EUR 4 868 700

Artikolu 6
Aġġustamenti

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

Artikolu 7
Sottomissjoni tal-pjanijiet għall-kumpens

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

2. Jekk il-pjan tal-kumpens ma jissodisfax ir-rekwiżiti stipulati minn dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni, fi żmien xahrejn, għandha titlob lill-Istat Membru sabiex jadatta l-pjan 
biex jikkonforma. F'dak il-każ l-Istat Membru għandu jgħaddi l-pjan tal-kumpens 
adattat tiegħu lill-Kummissjoni. 

3. Jekk il-Kummissjoni tonqos milli tirreaġixxi fi żmien xharejn wara li tirċievi l-pjan tal-
kumpens imsemmi fil-paragrafi 1 u 2, il-pjan tal-kumpens għandu jitqies li huwa 
approvat.

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

Artikolu 8
Ir-rappurtar

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

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

Artikolu 9
Dispożizzjonijiet finanzjarji

1. L-infiq mill-Istati Membri skond dan ir-regolament għandu jitqies bħala nfiq kif 
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imsemmi fl-Artikolu 3(2)(f) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005.

2. Għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1, għandu japplika r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru /2006 [li jistipula regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 dwar il-finanzjament mill-Fond Agrikolu 
Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) ta' l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-
sajd u l-akkwakultura].

Artikolu 10
Kontroll

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

Artikolu 11
Regoli dettaljati

Regoli dettaljat dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu adotati skond il-pro
ċedura stabbilita fl-Artikolu 12(2).

Artikolu 12
Il-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Prodotti tas-
Sajd (minn issa 'l quddiem "il-Kumitat"). 

2. Fejn qed issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 
ta' xahar. 

3. Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta' Proċeduri interni tiegħu.

Artikolu 8
Miżuri tranżitorji

1. Jekk l-Istati Membri għamlu talbiet lill-Kummissjoni għal aġġustamenti, skond l-
Artikoli 8(1) u 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 2328/2003, li dwarhom għadha ma ttie
ħdet l-ebda deċiżjoni, sal-31 ta' Diċembru 2006, l-Artikolu 8 għandu jibqa' japplika g
ħal dawn it-talbiet.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9 għandhom japplikaw għall-ispejjeż li għamlu l-
Istati Membru skond ir-Regolament (KE) Nru 2329/2003 u li ġew dikjarati mal-
Kummissjoni wara l-15 ta' Ottubru 2006.

Artikolu 14
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Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill
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DIKJARAZZJONI FINANZJARJA

1. INTESTATURA TAL-BAĠIT:
11 02 03

APPROPRJAZZJONIJIE
T:
EUR 15-il miljun

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

3. IL-BAŻI LEGALI :
L-Artikoli 37 u 299(2) tat-Trattat tal-KE

4. L-GĦANIJIET:
Biex għal seba' snin (2007-2013) tkun żgurata, b’effiċjenza mtejba, il-kontinwazzjoni ta’ l-iskema g
ħall-kumpens ta’ l-ispejjeż addizzjonali tal-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti ħut u prodotti tas-sajd mir-re
ġjuni l-aktar imbiegħda. Ir-regolament fis-seħħ attwalment (ara l-Osservazzjoni (1) jiskadi fi tmiem l-
2006. 

5. IMPLIKAZZJONIJIET FINANZJARJI PERJODU TA’
12-IL XAHAR

(EUR miljuni)

IS-SENA 
FINANZJARJA 

ATTWALI
2006

(EUR miljuni)

IS-SENA 
FINANZJARJA 
SUSSEGWENTI

2007
(EUR miljuni)

5.0 INFIQ
– IDDEBITAT LILL-BAĠIT TAL-KE
(RIFUŻJONIJIET/INTERVENTI)
– AWTORITAJIET NAZZJONALI
– OĦRAJN

15 – 15

5.1 DĦUL
– RIŻORSI PROPRJI TAL-KE
(IMPOSTI/DAZJI DOGANALI)
– NAZZJONALI

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 INFIQ STMAT 15 15 15 15
5.1.1 DĦUL STMAT – – – –

5.2 IL-METODU TA’ KALKOLU:
Il-limiti massimi finanzjarji annwali għall-iskema preżenti jinżammu. Huma espliċitament imsemmija 
fl-Artikolu 5(4) tal-proposta. 

6.0 IL-PROĠETT JISTA' JIĠI FFINANZJAT MILL-APPROPRJAZZJONIJIET IMDAĦ
ĦLA FIL-KAPITOLU RILEVANTI TAL-BAĠIT KURRENTI? IVA / LE

6.1 IL-PROĠETT JISTA’ JIĠI FFINANZJAT BI TRASFERIMENT BEJN IL-KAPITOLI 
TAL-BAĠIT KURRENTI? IVA / LE

6.2 JINĦTIEĠ BAĠIT SUPPLIMENTARI? IVA / LE

6.3 JINĦTIEĠ LI L-APPROPRJAZZJONIJIET JIDDAĦĦLU FIL-BAĠITS TAL-ĠEJJIENI? IVA/LE
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OSSERVAZZJONIJIET:
(1) Il-bażi legali għall-iskema attwali (2003-2006) hija r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003 li 

jintroduċi skema li tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali li ntefqu fil-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti 
prodotti tas-sajd mill-Azores, minn Madejra, mill-gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi tal-Gujana 
u r-Réunion, minħabba li huma reġjuni mbiegħda (ĠU L345 tal-31.12.2003, p.34).

(2) Il-proposta m’għandha l-ebda impatt fuq il-baġit attwali, jiġifieri dak ta' l-2006, imma jkollha impatt 
fuq il-baġits mill-2007 'il quddiem. L-ammont ta’ EUR 15-il miljun intalab għal-linja ta’ riżerva fl-
abbozz preliminari tal-baġit ta’ l-2007, soġġett għall-adozzjoni tar-Regolament propost. Il-miżuri 
huma ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) taħt it-treġija ċentralizzata 
diretta tal-Kummissjoni.


