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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju 
mit-trasport marittimu.

Il-fatt li t-trasport marittimu internazzjonali huwa eskluż mill-impenji tal-UE fir-rigward tal-
emissjonijiet tal-UE għadu jirrappreżenta problema konsiderevoli. Mhuwiex raġonevoli li 
mezz wieħed ta' trasport jiġi eżentat mill-politika tal-klima, għalhekk il-Kummissjoni, 
minkejja l-assenza ta' ftehim internazzjonali, imissha diġà ipproponiet strumenti għal tnaqqis 
tal-emissjonijiet f'dan is-settur. Minkejja diversi snin ta' xogħol, il-proċess tal-OMI għadu ma 
kisibx riżultati suffiċjenti. Il-politika tal-UE f'dan il-qasam mhijiex adegwata u l-livell ta' 
ambizzjoni jrid jiżdied.

Il-miżuri proposti f'dan ir-regolament huma meħtieġa sabiex jiġi prodott impenn tanġibbli 
dwar l-emissjonijiet tat-trasport marittimu internazzjonali u jiġu żviluppati strumenti adegwati 
fuq il-bażi tas-suq mill-aktar fis possibbli.

Ir-rapporteur tqis li jkun raġonevoli li l-proċess tal-OMI jingħata ċans ieħor, iżda jekk sal-
31 ta' Diċembru 2015 ma jiġi ffirmat l-ebda ftehim internazzjonali li jinkludi impenji għal 
tnaqqis tal-emissjonijiet, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva dwar 
tnaqqis fl-emissjonijiet u strumenti.

Ir-rapporteur tqis li l-iskeda proposta għad-dħul fis-seħħ u l-implimentazzjoni ta' dan ir-
regolament miexja bil-mod wisq. Hija, għalhekk, tipproponi skeda aktar veloċi li tirrifletti l-
importanza ta' azzjoni rapida dwar kwistjonijiet klimatiċi.

Il-Kummissjoni tipproponi li bastimenti tas-sajd b'aktar minn 5000 tunnellata grossa jiġu 
eżentati minn dan ir-regolament. Ma tingħata l-ebda raġuni għal dan. Ir-rapporteur 
tissuġġerixxi li din l-eżenzjoni titneħħa.

Hija tikkunsidra wkoll li r-regolament għandu jippromwovi l-metodi li jiddeterminaw l-
emissjonijiet li għandhom l-akbar potenzjal li jipprovdu dejta preċiża u jipprovdu inċentivi 
ċari għal tnaqqis fl-emissjonijiet mill-bastimenti kkonċernati. Huwa propost, għalhekk, li 
kumpaniji affettwati mir-regolament ikunu jistgħu jagħżlu bejn il-miters tal-fluss għall-
proċessi ta' kombustjoni applikabbli u l-kejl ta' emissjonijiet diretti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija17

li appella għall-kontribuzzjoni tas-setturi 
kollha tal-ekonomija biex jinkiseb dan it-
tnaqqis tal-emissjonijiet, fosthom dawk tat-
trasport marittimu internazzjonali, 
jipprovdi mandat ċar: "...fil-każ li l-ebda 
ftehim internazzjonali li jinkludi l-
emissjonijiet marittimi internazzjonali fil-
miri ta' tnaqqis tiegħu permezz tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
ma jkun ġie approvat mill-Istati Membri 
u/jew l-ebda ftehim bħal dan permezz tal-
UNFCCC ma jkun ġie approvat mill-
Komunità sal-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta li 
tinkludi l-emissjonijiet marittimi 
internazzjonali fl-impenn għat-tnaqqis 
Komunitarju bil-għan li l-att propost jidħol 
fis-seħħ sal-2013. Tali proposta għandha 
timminimizza kull impatt negattiv fuq il-
kompetittività tal-Komunità waqt li 
tikkunsidra l-benefiċċji ambjentali li jista' 
jkun hemm."

(1) Il-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija17

jitlob il-kontribuzzjoni tas-setturi kollha 
tal-ekonomija biex jinkiseb dan it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet, minbarra dawk tat-
trasport marittimu internazzjonali, iżda 
jipprovdi mandat ċar: "...fil-każ li l-ebda 
ftehim internazzjonali li jinkludi l-
emissjonijiet marittimi internazzjonali fil-
miri ta' tnaqqis tiegħu permezz tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
ma jkun ġie approvat mill-Istati Membri 
u/jew l-ebda ftehim bħal dan permezz tal-
UNFCCC ma jkun ġie approvat mill-
Komunità sal-31 ta' Diċembru 2011, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta li 
tinkludi l-emissjonijiet marittimi 
internazzjonali fl-impenn għat-tnaqqis 
Komunitarju bil-għan li l-att propost jidħol 
fis-seħħ sal-2013. Tali proposta għandha 
timminimizza kull impatt negattiv fuq il-
kompetittività tal-Komunità waqt li 
tikkunsidra l-benefiċċji ambjentali li jista' 
jkun hemm."

__________________ __________________
17 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE u d-
Direttiva 2009/29/KE.

17 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE u d-
Direttiva 2009/29/KE.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) It-trasport marittimu internazzjonali 
għadu l-uniku mezz ta' trasport li 
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mhuwiex inkluż fl-impenn tal-Unjoni 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass 
b'effett ta' serra. Skont il-valutazzjoni tal-
impatt li takkumpanja l-proposta għal dan 
ir-Regolament, l-emissjonijiet tad-diossidu 
tal-karbonju mit-trasport marittimu 
internazzjonali żdiedu b'48 % bejn l-1990 
u l-2008.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-2011, il-White Paper tal-
Kummissjoni dwar it-trasport stabbilixxiet 
mira ta' tnaqqis ta' emissjonijiet ta' 40 % 
fl-2050 meta mqabbla mal-2005 għat-
trasport marittimu internazzjonali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) F’Lulju 2011, l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali (OMI) adottat 
miżuri tekniċi u operazzjonali, b’mod 
partikolari l-Indiċi tal-Effiċjenza tal-
Enerġija (Energy Efficiency Design 
Index/EEDI) għall-bastimenti ġodda u l-
Pjan dwar il-Ġestjoni tal-Effiċjenza 
Enerġetika tal-Bastimenti (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), li 
se jġibu titjib f’termini tat-tnaqqis fiż-żieda 

(2) F’Lulju 2011, l-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali (OMI) adottat 
miżuri tekniċi u operazzjonali, b’mod 
partikolari l-Indiċi tal-Effiċjenza tal-
Enerġija (Energy Efficiency Design 
Index/EEDI) għall-bastimenti ġodda u l-
Pjan dwar il-Ġestjoni tal-Effiċjenza 
Enerġetika tal-Bastimenti (Ship Energy 
Efficiency Management Plan/SEEMP), li 
se jġibu titjib f’termini tat-tnaqqis fiż-żieda 
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mistennija fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, iżda li waħedhom ma jistgħux 
iwasslu għat-tnaqqis assolut meħtieġ fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mit-trasport 
marittimu internazzjonali biex jinżammu l-
isforzi skont l-għan globali li ż-żidiet fit-
temperaturi globali jiġu limitati għal 2 °C.

mistennija fl-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra, iżda li waħedhom ma jistgħux 
iwasslu għat-tnaqqis assolut meħtieġ fl-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mit-trasport 
marittimu internazzjonali biex jinżammu l-
isforzi skont l-għan globali li ż-żidiet fit-
temperaturi globali jiġu limitati għal 2 °C. 
Anki meta jitqiesu dawn il-miżuri tal-
OMI, il-projezzjonijiet kummerċjali 
globali juru li emissjonijiet relatati mal-
UE mit-trasport marittimu se jiżdiedu 
addizzjonalment b'51 % sal-2050 meta 
mqabbla mal-livelli tal-2010 li jindika li 
huma meħtieġa miżuri addizzjonali.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli għandhom iqisu r-rekwiżiti 
eżistenti u d-dejta diġà disponibbli abbord 
il-bastimenti; għalhekk, is-sidien tal-
bastimenti għandhom jingħataw l-
opportunità li jagħżlu wieħed minn dawn l-
erba’ metodi ta’ monitoraġġ: l-użu tan-
Noti ta' Kunsinna tal-Fjuwil tal-Banker, 
monitoraġġ tat-tank tal-fjuwil tal-Banker,
miters tal-fluss għall-proċessi ta’ 
kombustjoni applikabbli jew għall-kejl 
dirett ta' emissjoni. Pjan ta’ monitoraġġ 
speċifiku tal-bastimenti għandu 
jiddokumenta l-għażla magħmula u għandu 
jipprovdi aktar dettalji dwar l-applikazzjoni 
tal-metodu magħżul.

(14) Is-sidien tal-bastimenti għandhom 
jingħataw l-opportunità li jagħżlu wieħed 
minn dawn iż-żewġ metodi ta’ monitoraġġ: 
miters tal-fluss għall-proċessi ta' 
kombustjoni applikabbli jew għall-kejl 
dirett ta' emissjoni. Pjan ta’ monitoraġġ 
speċifiku tal-bastimenti għandu 
jiddokumenta l-għażla magħmula u għandu 
jipprovdi aktar dettalji dwar l-applikazzjoni 
tal-metodu magħżul.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-Unjoni qagħdet lura milli 
tistabbilixxi miri ta' tnaqqis għal trasport 
marittimu internazzjonali sakemm ikun 
hemm ftehim globali. Impenn globali 
jkun aħjar minn azzjoni unilaterali tal-
Unjoni peress li ambitu aktar wiesa' jkun 
aktar effettiv għall-akkwist ta' tnaqqis fl-
emissjonijiet. Jekk sal-
31 ta' Diċembru 2015, ikun għadu ma 
ntlaħaqx ftehim internazzjonali dwar 
miżuri globali biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, 
jeħtieġ li l-Unjoni tistabbilixxi miri ta' 
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-Unjoni u 
miżuri bbażati fuq is-suq biex tiffaċilita t-
tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass b'effett 
ta' serra mis-settur marittimu.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
bastimenti tal-gwerra, awżiljarji navali, 
bastimenti tal-qbid jew tal-ipproċessar tal-
ħut, vapuri b’binja primittiva, vapuri li ma 
jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u użati għal 
skopijiet mhux kummerċjali.

2. Dan ir-Regolament ma japplikax għal 
bastimenti tal-gwerra, awżiljarji navali, 
vapuri tal-injam b’binja primittiva, vapuri 
li ma jitħaddmux b’mezzi mekkaniċi u 
użati għal skopijiet mhux kummerċjali.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1), (2) u (3), 
il-kumpanniji għandhom jiddeterminaw l-
emissjonijiet tagħhom u informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima għal kull wieħed 
mill-bastimenti tagħhom b’aktar minn 
5000 TG skont kwalunkwe mill-metodi
stabbiliti fl-Anness I.

Għall-finijiet tal-Artikolu 4(1), (2) u (3), il-
kumpanniji għandhom jiddeterminaw l-
emissjonijiet tagħhom u informazzjoni 
oħra rilevanti għall-klima għal kull wieħed 
mill-bastimenti tagħhom b’aktar minn 
5000 TG skont wieħed miż-żewġ metodi
stabbiliti fl-Anness I.

(a) miters tal-fluss għall-proċessi ta’ 
kombustjoni applikabbli;
(b) kejl dirett tal-emissjonijiet

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Awwissu 2017, il-kumpaniji 
għandhom jissottomettu lill-verifikaturi 
pjan ta’ monitoraġġ li jindika l-metodu 
magħżul sabiex jimmontorjaw u 
jirrappurtaw l-emissjonijiet u 
informazzjoni oħra relevanti għall-klima 
ta’ għal kull wieħed mill-bastimenti 
tagħhom b’aktar minn 5000 TG.

1. Sal-31 ta’ Awwissu 2015, il-kumpaniji 
għandhom jissottomettu lill-verifikaturi 
pjan ta’ monitoraġġ li jindika l-metodu 
magħżul sabiex jimmontorjaw u 
jirrappurtaw l-emissjonijiet u 
informazzjoni oħra relevanti għall-klima 
ta’ għal kull wieħed mill-bastimenti 
tagħhom b’aktar minn 5000 TG.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, għal 
bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-
ewwel darba wara l-1 ta’ Jannar 2018, il-
kumpanija għandha tissottometti pjan ta’ 
monitoraġġ lill-verifikatur mingħajr 
dewmien mhux dovut u mhux aktar tard 
minn xahrejn wara l-ewwel waqfa tagħhom 
f'port li jkun taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat 
Membru.

2. B’deroga mill-paragrafu 1, għal 
bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għall-
ewwel darba wara l-1 ta’ Jannar 2016, il-
kumpanija għandha tissottometti pjan ta’ 
monitoraġġ lill-verifikatur mingħajr
dewmien mhux dovut u mhux aktar tard 
minn xahrejn wara l-ewwel waqfa tagħhom 
f'port li jkun taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat 
Membru.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mill-1 ta’ Jannar 2018, fuq il-bażi tal-pjan 
ta’ monitoraġġ approvat skont l-
Artikolu 13(1), il-kumpaniji għandhom 
jimmonitorjaw annwalment l-emissjonijiet 
għal kull bastiment, u għal kull vjaġġ billi 
japplikaw il-metodu xieraq fost dawk 
stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I u billi 
jikkalkulaw l-emissjonijiet skont il-Parti A 
tal-Anness I

Mill-1 ta’ Jannar 2016, fuq il-bażi tal-pjan 
ta’ monitoraġġ approvat skont l-
Artikolu 13(1), il-kumpaniji għandhom 
jimmonitorjaw annwalment l-emissjonijiet 
għal kull bastiment, u għal kull vjaġġ billi 
japplikaw il-metodu xieraq fost dawk 
stabbiliti fil-Parti B tal-Anness I u billi 
jikkalkulaw l-emissjonijiet skont il-Parti A 
tal-Anness I

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2019, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, 
il-kumpaniji għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati 
tal-bandiera konċernati, rapport dwar l-

1. Mill-2017, sat-30 ta' April ta' kull sena, 
il-kumpaniji għandhom jissottomettu lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet tal-Istati 
tal-bandiera konċernati, rapport dwar l-
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emissjonijiet li jikkonċerna l-emissjonijiet 
u informazzjoni oħra rilevanti għall-klima 
matul il-perijodu kollu ta’ rappurtar għal 
kull bastiment taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, li jkun ġie vverifikat bħala 
sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 14.

emissjonijiet li jikkonċerna l-emissjonijiet 
u informazzjoni oħra rilevanti għall-klima 
matul il-perjodu kollu ta’ rappurtar għal 
kull bastiment taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom, li jkun ġie vverifikat bħala 
sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-
rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 14.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mit-30 ta’ Ġunju 2019 il-bastimenti li 
jaslu fi, fi jew jitilqu minn port taħt il-
ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru għandhom 
iġorru abbord dokument validu li 
jiċċertifika l-konformità tal-bastiment mal-
obbligi tar-rappurtar u tal-monitoraġġ għal 
perjodu ta’ rappurtar ikkonċernat, maħruġ 
skont l-Artikolu 17.

Mit-30 ta’ Ġunju 2017 il-bastimenti li jaslu 
fi, fi jew jitilqu minn port taħt il-
ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru għandhom 
iġorru abbord dokument validu li 
jiċċertifika l-konformità tal-bastiment mal-
obbligi tar-rappurtar u tal-monitoraġġ għal 
perjodu ta’ rappurtar ikkonċernat, maħruġ 
skont l-Artikolu 17.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
penali għan-nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżiti ta' monitoraġġ u ta' rappurtar 
stabbiliti fl-Artikoli 8 u 12 u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawk il-penali jiġu applikati. Il-
penali previsti għandhom ikunu mhux 
inqas stretti minn dawk previsti skont il-

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
penali għan-nuqqas ta' konformità mar-
rekwiżiti ta' monitoraġġ u ta' rappurtar 
stabbiliti fl-Artikoli 8 u 12 u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jiżguraw li dawk il-penali jiġu applikati. Il-
penali previsti għandhom ikunu mhux 
inqas stretti minn dawk previsti skont il-
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leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mal-obbligi ta’ 
rappurtar minn operaturi u għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2017, u 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien b'kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwa dawn id-
dispożizzjonijiet.

leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mal-obbligi ta’ 
rappurtar minn operaturi u għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2015, u 
għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
mingħajr dewmien b'kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwa dawn id-
dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk sal-31 ta' Diċembru 2015, ikun 
għadu ma ntlaħaqx ftehim internazzjonali 
dwar miżuri globali biex inaqqsu l-
emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra mit-
trasport marittimu, il-Kummissjoni 
għandha, permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, tipproponi miri ta' 
tnaqqis ta' emissjonijiet għat-trasport 
marittimu internazzjonali u miżuri fuq il-
bażi tas-suq biex inaqqsu l-emissjonijiet 
ta' gass b'effett ta' serra mis-settur 
marittimu.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fit-1 ta' Lulju 2015.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-1 ta' Lulju 2014.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – parti B – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Noti ta' Kunsinna tal-Fjuwil tal-
Banker (Bunker Fuel Delivery 
Note/BDN) u inventarji perjodiċi tat-
tankijiet tal-fjuwil;

imħassar

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness I – parti B – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Monitoraġġ tat-tank tal-fjwuil tal-
banker abbord;

imħassar

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar
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Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – parti B – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en


