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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal regolament ġiet wara r-rapport ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-
Kummissjoni fit-30 ta' Novembru 2006, b'xi ftit dewmien, konformi mad-dispożizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 2328/2003 li jistabilixxi skema ta' kumpens 
għall-ispejjeż addizzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd mill-Azores, 
minn Madeira, mill-Gżejjer Kanari u d-dipartimenti Franċiżi tal-Gujana u r-Réunion 
minħabba l-bgħudija ta' dawn ir-reġjuni (1).  Ir-rapport ta' implimentazzjoni kien ibbażat fuq 
studju estern, ippubblikat f'nofs Settembru 2006, li kkonkluda li l-iskema ta' kumpens għall-
perijodu 2003-2006 serviet biex naqqset l-ispejjeż addizzjonali relatati mal-bgħudija u 
ffaċilitat l-iżvilupp u l-konsolidazzjoni ta' attivijiet ekonomiċi 'l fuq u 'l isfel, b'hekk 
tikkontribwixxi wkoll biex tistabilizza, u żżid l-impjiegi f'zoni fejn l-alternattivi ekonomiċi 
huma ftit.  Fost l-eżempji li jissemmew, hemm l-industrija tal-konservazzjoni tat-tonn fl-
Azores, l-industrija tal-flett tat-ton u taċ-ċinturin iswed fil-Madeira u l-industrija tal-gambli 
fil-Guiana. 

Din l-iskema kienet stabbilita fl-1992 biex tgħin lill-produtturi, lill-proprjetarji u lill-operaturi 
ta' bastimenti reġistrati fil-portijiet ta' Azores, ta' Madeira u tal-Gżejjer Kanari, kif ukoll lill-
operaturi fis-setturi ta' l-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni.  Sussegwentament din l-
iskema ġiet estiża biex tkopri d-dipartimenti Franċiżi ta' Guiana, fl-1994, u Réunion, fl-1998.  
Ġiet imġedda l-ewwel darba fl-2003, taħt ir-regolament (KE) nru 2328/2003, li skada fil-31 
ta' Diċembru 2006.  Matul dan l-aħħar perijodu, ġew allokati 60 miljun euro għal din l-
iskema, madwar 15-il mijun euro fis-sena; jaqbel li jiġu enfasizzati l-previżjonijiet għolja ta' 
implimentazzjoni - madwar 85% - anke jekk ir-Regolament (KE) Nru 2328/2003 ma kienx 
qed jiġi applikat flessibilment biżżejjed. 

L-ibgħad reġjuni tal-Komunità2 huma kostretti fl-iżvilupp soċjali u ekonomiku tagħhom 
minħabba l-karatteristiċi ta' iżolazzjoni , ta' insularità, ta' daqs żgħir, ta' riljiev ġeografiku u ta' 
klima diffiċli.  dawn ir-restrizzjonijiet jinħassu wkoll fis-settur tas-sajd li jirrapreżenta, f'uħud 
minn dawn ir-reġjuni, waħda mill-attivitajiet ekonomiċi prinċipali.  Dawn l-ostakoli għall-
iżvilupp huma ta' natura strutturali u permanenti;  għalhekk, meta tikkunsidra l-artikolu 299 
(2) tat-Trattat u l-istatus ta' l-ibgħad reġjuni, u peress li l-proposta li tinżamm l-iskema ta' 
kumpens attwali u jsiru l-bidliet li jagħtu flessibilità akbar lill-Istati Membri fl-applikazzjoni 
tagħha hi meqjusa pożittiva, wieħed jistaqsi x'inhi r-raġuni għaliex din l-iskema m'għandhiex 
tibqa' miftuħa, bħall-programmi POSEI-Agrikoltura, jiġifieri, mingħajr terminu ta' żmien.  
Wieħed għandu jistaqsi wkoll dwar il-limitu tal-kumpens finanzjarju ta' l-ispejjeż addizzjonali 
li jkopri (biss) 75% ta' l-ispejjeż effettivi tat-trasport u spejjeż relatati, kif ukoll għaliex l-
iskema tiffoka wisq fuq l-ispejjeż tat-trasport minflok fuq il-kunċett globali tad-distribuzzjoni, 
li jġib miegħu kunsiderazzjoni ta' l-ispejjeż relatati mal-produzzjoni u mal-
kummerċjalizzazzjoni fl-ibgħad reġjuni.  F'dan is-sens, u meta wieħed jikkunsidra ż-żieda 
f'dawn l-ispejjeż, b'mod partikolari l-ispejjeż tat-trasport mill-2003 - kif ukoll l-flessibilità li l-
iskema futura se toffri, se jkun meħtieġ li l-pakkett finanzjarju propost jiżdied, mingħajr ma 
jinbidel is-sehem li qed jagħtu l-Istati Membri.  

  
1 ĠU L 345, tal-31.12.2003, p.34
2 Ir-reġjuni msemmija fil-paragrafu 2 ta' l-artikolu 299 tat-trattat huma d-dipartimenti Franċiżi barranin, l-
Azores, il-Madeira u l-Gżejjer Kanari. 
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Ir-rapporteur għal opinjoni jfakkar li r-regolament il-ġdid għandu jżomm, fil-każ ta' kumpens 
ta' prodotti pproċessati, l-użu ta' ħut maqbud minn bastimenti Komunitarji, meta l-qabdiet tal-
flotot lokali ma jkunux biżżejjed biex jissuplixxu l-industrija ta' l-ipproċessar tagħhom. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa -1 (ġdida)

(-1) L-ibgħad reġjuni għandhom ekonomiji 
fraġili, ikkaratterizzati b'fatturi strutturali 
permanenti li jikkundizzjonaw l-iżvilupp 
tagħhom u għandhom ftit possibilitajiet ta' 
diversifikazzjoni ekonomika, fi ħdan liema 
s-settur tas-sajd u l-komunitajiet antiki tas-
sajjieda għandhom irwol importanti biex 
jissalvagwardjaw l-attività ekonomika u l-
impjiegi, 'il fuq u 'l isfel, u għall-
promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika u 
soċjali.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu kkunsidrati l-fatturi strutturali permanenti li jikkundizzjonaw l-iżvilupp ta' l-
ibgħad reġjuni, kif ukoll l-importanza soċjo-ekonomika tas-settur tas-sajd f'dan il-kuntest li, 
prinċipalment, irrappreżenta waħda mill-ftit alternattivi ekonomiċi għal dawn ir-reġjuni, u li 
kkontribwixxa għall-koeżjoni ekonomika u soċjali. 

Emenda 2
Premessa -1 a (ġdida)

(- 1 a) Għandhom ikunu kkunsidrati l-
ispeċifiċità u d-differenzi settorjali li jeżistu 
fl-ibgħad reġjuni, peress li dawn ta' l-aħħar 
għandhom bżonnijiet differenti. 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li jkun ikkunsidrat il-fatt li l-ibgħad reġjuni, minkejja li għandhom ċertu numru 
ta' diffikultajiet komuni, xorta jippreżentaw differenzi konsiderevoli li għandhom jiġu 
kkunsidrati f'dan ir-regolament, kif ukoll fl-applikazzjoni tiegħu.  

Emenda 3
Premessa -1 b (ġdida)

(-1b) Għandha tkun ikkunsidrata ż-żieda 
fil-prezzijiet tat-trasport u spejjeż konnessi, 
innotati b'mod partikolari wara l-2003, u 
dovuti għaż-żieda qawwija fil-prezz taż-żejt 
li taggrava aktar l-ispejjeż relatati mal-
bgħudija.

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li ssir enfasi dwar iż-żieda fl-ispejjeż tat-trasport dovuta għaż-żieda qawwija fil-
prezz taż-żejt li aggravat l-ispejjeż relatati mal-bgħudija. 

Emenda 4
Premessa 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, prinċipalment, joriġinaw mill-ispejjeż 
tat-trasport lejn l-Ewropa kontinentali.

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5
Premessa 5
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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.

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. Għal dan il-għan, għandhom 
jitqiesu wkoll tipi oħrajn ta' interventi 
pubbliċi li jħallu impatt fuq il-livell ta' 
spejjeż addizzjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-kumpens għandu jkopri b'mod sħiħ l-ispejjeż relatati mal-bgħudija, b'mod partikolari meta 
tkun involuta l-koeżjoni ekonomika u soċjali, b'garanzija ta' flessibilità deċiżjonali għa l-Istati 
Membri fl-evalwazzjoni tal-kumpens. 

Emenda 6
Premessa 5 a (ġdida)

5a) Għandha tkun ikkunsidrata kif suppost 
l-importanza soċjo-ekonomika tas-sajd fuq 
skala żgħira viċin il-kosta u tas-sajd 
artiġjanali fl-ibgħad reġjuni u tal-bżonn li 
jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
iżvilupp tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li r-regolament jagħraf ukoll l-importanza tas-sajd fuq skala żgħira viċin il-
kosta u tas-sajd artiġjanali fl-iżvilupp ekonomiku ta' dawn ir-reġjuni u l-ħtieġa ta' sostenn 
partikolari lil din it-taqsima tal-flotta. 

Emenda 7
Premessa 9

Biex ikun possibli li tittieħed deċiżjoni dwar 
jekk titkompliex l-iskema tal-kumpens wara 
l-2013, il-Kummissjoni għandha 

9) Biex ikun possibli li tiġi riveduta  l-
iskema tal-kumpens, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata t-tfittxija ta' l-objettivi ta' dan 
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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.

ir-regolament, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill Ewropew u l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew ibbażat fuq 
evalwazzjoni indipendenti, u akkumpanjat 
jekk ikun il-bżonn, minn proposti 
leġiżlattivi.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema stabbilita m'għandhiex tkun limitata fiż-żmien, peress li dan il-kumpens jimmira 
biex jingħelbu l-ostakoli strutturali permanenti relatati mal-bgħudija.  Għalhekk, wieħed ma 
jifhimix l-eżistenza ta' klawsola ta' skadenza, kuntrarjament għal dak li jiġri fil-programmi 
POSEI-Agrikoltura (regolament (KE) nru 247/2006).

Emenda 8
Artikolu 1

1. 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"):

1. Dan ir-Regolament idaħħal skema 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 l-iktar 
imbegħda (hawn taħt imsejjaħ bħala "il-
kumpens"):

Ġustifikazzjoni

Is-sistema stabbilita m'għandhiex tkun limitata fiż-żmien, peress li dan il-kumpens jimmira 
biex jingħelbu l-ostakoli strutturali permanenti relatati mal-bgħudija.  Għalhekk, wieħed ma 
jifhimix l-eżistenza ta' klawsola ta' skadenza, kuntrarjament għal dak li jiġri fil-programmi 
POSEI-Agrikoltura (regolament (KE) nru 247/2006).

Emenda 9
Artikolu 3, paragrafu 1

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

1. Il-kumpens għandu jitħallas lill-operaturi 
li ġejjin li jidħlu għal spejjeż addizzjonali 
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-
sajd, relatati mal-bgħudija tar-reġjuni 
msemmija f'artikolu 1: 
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda m'għandhiex bżonn ġustifikazzjoni. 

Emenda 10
Artikolu 4, paragrafu 4, punt b)

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

b) maqbuda minn bastimenti tas-sajd 
Komunitarji li mhumiex irreġistrati f'port ta' 
wieħed mir-reġjuni msemmija fl-Artikolu 1, 
bl-eċċezzjoni ta' l-użu ta' ħut maqbud mill-
bastimenti Komunitarji meta l-qabdiet mir-
reġjuni msemmija fl-artikolu 1 m'humiex 
biżżejjed biex isostnu l-industrija ta' l-
ipproċessar tagħhom; 

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm, kif prevista fl-iskema preċedenti, il-possibilità - fil-każ ta' insuffiċjenza ta' 
qabdiet tal-flotot lokali, il-provvista regolari lill-industrija ta' l-ipproċessar lokali mill-
bastimenti komunitarji, b'mod li tiggarantixxi l-attività ekonomika u l-impjiegi f'dawn ir-
reġjuni. 

Emenda 11
Artikolu 5, paragrafu 2

2. Il-kumpens għandu jqis: 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,

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 
u bejn ir-reġjuni msemmija fl-artikolu 1;

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

b) għal kull prodott tas-sajd, l-ispejjeż 
addizzjonali relatati man-nefqa tat-trasport 
f'kull reġjun imsemmi fl-artikolu 1 u 
maħluqa minħabba l-pożizzjoni ġeografika; 
b a) it-tip ta' destinatarji, b'attenzjoni 
partikolari għas-sajd fuq skala żgħira viċin 
il-kosta u s-sajd artiġjanali; 
b b) kull tip ieħor ta' intervent pubbliku li 
jaffettwa l-livell ta' spejjeż addizzjonali.
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Ġustifikazzjoni

Il-kumpens ta' l-ispejjeż addizjonali għandu wkoll jikkunsidra l-kummerċjalizzazzjoni bejn l-
ibgħad reġjuni.  Din l-emenda timmira wkoll li tikkunsidra l-ispejjeż addizzjonali tat-trasport 
fi ħdan l-ibgħad reġjuni, relatati mal-pożizzjoni mbegħda ġeografikament, bħal m'hu il-każ ta' 
l-Azores u l-Kanari, bil-għan li tippromwovi s-suq lokali.  Tiżdied ukoll kunsiderazzjoni dwar 
it-tip ta' destinatarju, filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari lis-sajd fuq skala żgħira viċin 
il-kosta u lis-sajd artiġjanali. 

Emenda 12
Artikolu 5, paragrafu 3

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

3. Il-kumpens għall-ispejjez addizzjonali
għandu jkun proporzjonali għall-ispejjeż 
addizzjonali li għalihom il-kumpens huwa 
mmirat li jpatti, u m'għandux jaqbeż il-85% 
ta' l-ispejjez tat-trasport lejn il-kontinent 
Ewropew u bejn ir-reġjuni msemmija fl-
artikolu 1 u spejjeż oħra relatati. 

Madankollu l-Istati Membri jistgħu 
jissuperaw dan il-limitu f'każijiet speċifiċi 
debitament ġustifikati, permezz ta' notifika 
lill-Kummissjoni, jekk ikunu nvoluti l-
vijabbilità ekonomika tas-settur u ż-żamma 
ta' l-attività ekonomika u ta' l-impjiegi, 
dejjem b'rispett lejn il-prinċipju biex ma 
jittieħidx kumpens eċċessiv. 

Ġustifikazzjoni

Hi proposta żieda ta' għaxar punti perċentwali fil-kumpens ta' l-ispejjeż tat-trasport u spejjeż 
relatati biex jiġu kkumpensati aħjar l-ispejjeż addizzjonali relatati mal-bgħudija, konformi 
mar-regolamenti tal-fondi strutturali għal dawn ir-reġjuni, bil-garanzija tal-flessibilità 
deċiżjonali meħtieġa għall-Istati Membri fl-evalwazzjoni tal-kumpens, meta tkun involuta l-
koeżjoni ekonomika u soċjali. 

Emenda 13
Artikolu 5, paragrafu 4

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

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

a) L-Ażores u Madeira: EUR 4 283 992; a) L-Ażores u Madeira: EUR 4 855 314;
b) Il-Gżejjer Kanari EUR 5 844 076; b) Il-Gżejjer Kanari EUR 6 623 545;
c) Il-Guiana Franċiża u Réunion: EUR 4 868 c) Il-Guiana Franċiża u Réunion: EUR 5 518 
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700. 000.

Ġustifikazzjoni

Il-pakkett finanzjarju annwali żdied b'żewġ miljuni euro, filwaqt li nżammet il-bażi tat-
tqassim bejn l-Istati Membri, bil-għan li tiġi ffaċċjata ż-żieda fl-ispejjeż tat-trasport u ta' l-
enerġija mill-2003, filwaqt li tiġi kkunsidrata  l-flessibilità ġdida offruta mir-regolament li se 
tippermetti użu aħjar ta' l-approprjazzjonijiet.   Għandu jiġi mfakkar li l-pakkett finanzjarju 
se jiżdied minn 15-il miljun euro għal 17-il miljun euro, ammont li, minkejja li  meta jiġu 
kkunsidrati r-restrizzjonijiet permanenti li jikkaratterizzaw l-ibgħad reġjuni huwa ftit 
importanti, madankollu jikkontribwixxi għall-objettiv tal-koeżjoni ekonomika u soċjali. 

Emenda 14
Artikolu 7, paragrafi 1 sa 3

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

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

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.

2. Jekk il-pjan tal-kumpens ma jissodisfax 
ir-rekwiżiti stipulati minn dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, fi żmien 
xahar, 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.

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex ssir applikazzjoni tajba u fiż-żmien opportun ta' dan ir-regolament fl-2007, fid-dawl 
tad-dewmien tal-Kummissjoni biex tippreżenta l-proposta tagħha u biex il-preżentazzjoni u l-
approvazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' kumpens jiġu mħaffa, qed jiġi propost li t-termini 
kollha jitnaqqsu b'xahar. 

Emenda 15
Artikolu 7 a (ġdid)
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 Artikolu 7 a
Għajnuna ta' l-Istat

1. Għall-prodotti tas-sajd li għalihom 
japplikaw l-artikoli 87, 88 u 89 tat-Trattat, 
il-Kummissjoni tista' tawtorizza għajnuniet 
fis-setturi tal-produzzjoni, ta' l-ipproċessar 
u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
msemmija bħala tpattija għall-iżvantaġġi 
speċifiċi tal-produzzjoni tal-ħut ta' l-ibgħad 
reġjuni marbuta ma' l-iżolazzjoni, ma' l-
insularità u mal-bgħudija, skond l-artikolu 
299, paragrafu 2, tat-Trattat. 
2. l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
finanzjament kumplementari għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' 
kumpens imsemmija fl-Artikolu 7. F'dan il-
każ, l-għajnuniet ta' l-Istat iridu jiġu 
notifikati mill-Istati Membri lill-
Kummissjoni u approvati minnha, 
b'konformita ma' dan ir-regolament, bħala 
parti mid-dispożizzjonijiet ta' kumpens 
imsemmija.  L-għajnuniet hekk notifikati 
huma kkunsidrati bħala notifikati skond l-
artikolu 88, paragrafu 3, l-ewwel sentenza, 
tat-Trattat. 

Ġustifikazzjoni

Bħad-dispożizzjonijiet tal-programm POSEI-Agrikoltura, u kkunsidrati r-restrizzjonijiet ta' l-
ibgħad reġjuni, għandha tiġi assigurata l-possibilità li l-miżuri previsti f'dan ir-regolament 
jiġu estiżi għall-għajnuniet kumplimentari ta' l-Istat, b'rispett lejn il-qafas ġuridiku ta' l-
għajnuniet ta' l-Istati f' livell komunitarju. 

Emenda 16
Artikolu 14, inċiż 2

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

Għandha tibda tapplika mill-1 ta' Jannar 
2007. 

Ġustifikazzjoni

Is-sistema stabbilita m'għandhiex tkun limitata fiż-żmien, peress li dan il-kumpens jimmira 
biex jingħelbu l-ostakoli strutturali permanenti relatati mal-bgħudija.  Għalhekk, wieħed ma 
jifhimix l-eżistenza ta' klawsola ta' skadenza, kuntrarjament għal dak li jiġri fil-programmi 
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POSEI-Agrikoltura (regolament (KE) nru 247/2006). 


