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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-
Sigurtà [Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima]
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0611),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0343/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits, kif ukoll tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2011),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Aġenzija diġà wriet li hi aktar 
effiċjenti fit-twettiq ta' ċerti kompiti, bħas-
sistemi ta' monitoraġġ satellitari, fil-livell 
Ewropew. Meta dawn is-sistemi jistgħu 
jiġu applikati għall-appoġġ ta' objettivi 
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politiċi oħrajn, dawn joffri l-possibilità 
lill-Istati Membri li jiffrankaw mill-baġits 
nazzjonali tagħhom u jirrappreżentaw 
valur miżjud Ewropew ta' vera. 

Or. en

ĠustifikazzjoniFid-dawl tal-kriżi ekonomika, huwa ċar li l-baġits pubbliċi qegħdin taħt 
pressjoni fil-livell Ewropew, nazzjonali u statali. Madankollu, l-argument li kull 

organizzazzjoni pubblika għandha tiffriża l-baġits tagħha ftit jagħmel sens jekk l-investiment 
f'livell wieħed jista' jippermetta ffrankar aktar estensiv f'livelli governattivi oħrajn. B'mod 

partikulari, jekk l-EMSA tista' tuża s-sistemi eżistenti tagħha biex tikkontribwixxi għal 
objettivi politiċi addizzjonali, b'żieda ċkejkna fir-riżorsi, l-effett nett ikun it-tnaqqis tal-infiq 
pubbliku Ewropew peress li l-amministrazzjonijiet nazzjonali jinħelsu minn dawn il-kompiti.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Aġenzija tipprovdi lill-Istati 
Membri b'informazzjoni dettaljata dwar 
il-każi ta' tniġġis minn vapuri biex 
tippermettilhom iwettqu r-
responsabilitajiet tagħhom skont id-
Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1. Madankollu, l-
effikaċja tal-infurzar u tas-sanzjonijiet 
tvarja ħafna minkejja li t-tniġġis ta' dan 
it-tip potenzjalment jista' jispiċċa f'ilmijiet 
nazzjonali oħrajn.
1. ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2005/35, kif emendata mid-Direttiva 2009/123, tagħti lill-Istati Membri r-
responsabilità li jipprevedu sanzjonijiet kriminali fir-rigward ta' tnixxijiet ta' sustanzi li 
jniġġsu li għalihom tapplika d-Direttiva. Lill-EMSA ttiha wkoll rwol kruċjali fl-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet tekniċi u l-forniment ta' assistenza teknika. Madankollu, s'issa l-Istati Membri 
wrew livelli ta' entużjażmu estremament differenti fit-twettiq tar-responsabilitajiet tagħhom. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-riskji 
tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u ta’ 
produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-
xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

8. Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-riskji 
tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u ta’ 
produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-
xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
tal-Aġenzija għandhom ikunu estiżi b’mod 
espliċitu sabiex ikopru t-tniġġis li joriġina
minn attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra 
minn hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet tal-gass u taż-żejt lil hinn 
mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin. Dan ir-rwol 
addizzjonali, li joffri valur miżjud 
Ewropew billi juża l-għerf u l-kompetenza 
eżistenti tal-Aġenzija, għandu jkun 
akkumpanjat mir-riżorsi finanzjarji u tal-
istaff xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-EMSA toffri soluzzjoni kost-effettiva minħabba l-kompetenza u s-sistemi tekniċi 
tagħha, mhuwiex realistiku li dak li jkun jimmaġina li l-kompiti ġodda jistgħu jiġu assorbiti 
mingħajr xi riżorsi addizzjonali. Jekk il-baġit jiġi ffriżat b'mod strett, dan jhedded il-ħila tal-
EMSA li twettaq ir-responsabilitajiet eżistenti tagħha fir-rigward tal-prevenzjoni tat-tniġġis 
mill-vapuri u r-reazzjoni għalih.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) B'mod partikulari, is-sistema 
CleanSeaNet, li attwalment tintuża biex 
tipprovdi evidenza fotografiku tat-tixrid 
taż-żejt minn bastimenti, għandha tintuża 
wkoll biex jiġi identifikat u rreġistrat it-
tixrid mill-installazzjonijiet lil hinn mix-
xtut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi tipprovdi sistema għall-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tat-tixrid taż-żejt fil-livell tal-UE, 
l-EMSA ppermettiet li jiġi ffrankat 20% tal-ispejjeż meta mqabbel mas-sistemi nazzjonali 
(COM(2011)0286). Anke l-estensjoni tas-sistema biex tkopri l-installazzjonijiet lil hinn mix-
xtut, inklużi r-riggijiet taż-żejt u tal-gass, tista' tkun mistennija li se tippermetti ffrankar mill-
baġits nazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 b (gdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Attwalment, il-merkanzija tista' tiġi 
ttrasportata fuq l-art fl-Unjoni kollha 
mingħajr kontrolli sistematiċi fil-fruntieri 
interni. B'kuntrast għal dan, il-vapuri li 
jbaħħru bejn żewġ portijiet tal-baħar fl-
Unjoni huma kkunsidrati li qed iwettqu 
vjaġġi internazzjonali u għaldaqstant 
huma soġġetti għal proċeduri 
amministrattivi kumplessi. Dan iqiegħed 
lil dan il-mod ta' trasport li jagħmel anqas 
ħsara lill-ambjent f'pożizzjoni ta' 
żvantaġġ kompetittiv. Għalhekk, l-
Aġenzija għandha tappoġġa lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni biex 
jiffaċilitaw it-trasport qasir bil-baħar fis-
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suq intern tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Unjoni stabbiliet strateġija 
komprensiva għat-trasport marittimu sal-
2018, li tinkludi l-kunċett marittimu-e. 
Barra minn hekk, qed tiżviluppa netwerk 
ta’ sorveljanza marittima tal-UE. L-
Aġenzija għandha sistemi u 
applikazzjonijiet marittimi disponibbli li 
huma ta’ interess għat-twettiq ta’ dawn il-
politiki. Għalhekk, l-Aġenzija għandha 
tqiegħed is-sistemi u d-dejta għad-
dispożizzjoni tas-sħab interessati.

(9) L-Unjoni stabbiliet strateġija 
komprensiva għat-trasport marittimu sal-
2018, li tinkludi l-kunċett "e-maritime". 
Barra minn hekk, qed tiżviluppa netwerk 
ta’ sorveljanza marittima tal-UE. L-
Aġenzija għandha sistemi u 
applikazzjonijiet marittimi disponibbli li 
huma ta’ interess għat-twettiq ta’ dawn il-
politiki u, b'mod partikulari, għall-proġett 
"Blue Belt" u l-integrazzjoni ta' 
SafeSeaNet u s-Sistema ta' Informazzjoni 
dwar ix-Xmajjar. Għalhekk, l-Aġenzija 
għandha tqiegħed is-sistemi u d-dejta għad-
dispożizzjoni tas-sħab interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġett Blue Belt joffri lill-awtoritajiet doganali l-assigurazzjoni li vapur li jiddikjara 
merkanzija intra-UE jkun żar biss portijiet tal-UE. Joffri mod li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq it-trasport bil-baħar fil-qasir waqt li jżomm il-livelli eżistenti ta' kontroll. 
Min-naħa tiegħu, dan jippromwovi l-użu ta' mod ta' trasport li joħloq anqas ħsara ambjentali 
mit-trasport bit-toroq. B'mod simili, jekk id-data dwar vapuri li joperaw fuq il-baħar, kif ukoll 
fuq ix-xmajjar jew il-kanali tkun tista' tgħaddi bla intoppi bejn iż-żewġ sistemi, dan inaqqas 
il-piżijiet amministrattivi.
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Minħabba l-importanza li jiġi rranġat 
l-iżbilanċ kompetittiv bejn it-trasport 
marittimu u bit-toroq, l-Aġenzija għandha 
tikkontribwixxi għall-politika dwar it-
trasport komuni u, b'mod partikulari, tuża 
l-kapaċità u r-riżorsi tagħha biex 
tiffaċilita t-twaqqif ta' Baħar Uniku 
Ewropew.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9 b (gdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Sabiex jingħataw kontribut għat-
twaqqif ta' Baħar Uniku Ewropew u 
għajnuna għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
tal-baħar u l-ġlieda kontrih, għandhom 
jinħolqu sinerġiji bejn l-awtoritajiet ta' 
infurzar nazzjonali, inklużi s-servizzi 
nazzjonali tal-gwardji tal-kosta. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha twettaq 
studju dwar il-fattibilità dwar servizz 
Ewropew ta' gwardja tal-kosta, li jkun 
jiċċara l-ispejjeż u l-benefiċċji. Jekk ikun 
xieraq, dan il-istudju għandu jiġi segwit 
minn proposta għat-twaqqif ta' servizz 
Ewropew ta' gwardja tal-kosta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq id-Direttiva 2005/11/KE dwar it-tniġġis tal-baħar minn bastimenti u l-
introduzzjoni ta’ sanzjonijiet f’każ ta’ xi ksur. 
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-qasam tal-Kontroll tal-Istat tal-
Port, l-Unjoni qed taħdem mill-qrib mal-
Memorandum ta' Qbil ta' Pariġi. Sabiex l-
effiċjenza tiġi mmassimizzata, l-Aġenzija 
u s-Segretarjat tal-Memorandum ta' Qbil 
ta' Pariġi għandhom jikkoperaw mill-
aktar qrib possibbli, waqt li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jeżaminaw l-alternattivi kollha għal 
kisbiet ulterjuri fl-effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi żmien ta' dixxiplina baġitarja, hu essenzjali li jiġu evitati strutturi duplikanti, u li x-xogħol 
jiġi assenjat lill-istituzzjoni li tkun l-aktar kapaċi li tagħmlu b'mod effiċjenti u kost-effettiv.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Ir-rekwiżiti għall-metodi operattivi ta’ 
ħidma tal-Aġenzija għat-twettiq tal-
ispezzjonijiet għandhom ikunu adottati 
skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
[1999/468/KE] tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni.

14.  Sabiex jiġu adottati r-rekwiżiti għall-
metodi operattivi ta’ ħidma tal-Aġenzija 
għat-twettiq tal-ispezzjonijiet, is-setgħa li 
jiġu adottati atti f'konformità mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrifletti l-hekk imsejħa "proċedura ta' komitoloġija" prevista 
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mit-Trattati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Għaldaqstant hu xieraq li l-
arranġamenti jiġu aġġornati u li jiġi rikonoxxut li ż-żewġ fergħat leġiżlattivi għandhom rwoli 
ugwali.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima u 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti, sabiex jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tagħha u jevalwaw l-
effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima u 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis marin, tal-
iżvilupp ta' spazju marittimu Ewropew 
mingħajr ostakli, sabiex jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tagħha u jevalwaw l-
effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni "tniġġis marin" tikkorrispondi mal-proposta tal-Kummissjoni għall-
Artikolu 1(3) (dwar ir-reazzjoni għat-tniġġis).

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
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fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u tar-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis marin u r-reazzjoni għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta' allinjament mal-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikolu 1(3) li tippermetti li l-
EMSA tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tat-tniġġis minn sorsi marittimi apparti l-bastimenti 
(speċifikament ir-riggijiet taż-żejt u tal-gass).

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-forniment ta' assistenza teknika 
lill-Kummissjoni fit-twettiq tal-kompiti ta' 
monitoraġġ assenjati lilha skont l-
Artikolu 13(2) tad-Direttiva (KE) Nru 
65/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1;
_____________
1 ĠU L 310, 25.11.2005, p 28. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li l-EMSA tipprovdi assistenza teknika lill-Kummissjoni fil-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni min-naħa tal-Istati Membri tad-Direttiva dwar it-tisħiħ tas-
sigurtà tal-portijiet. Hu ċar li r-rwol tal-EMSA jkun limitat għall-aspetti fejn ikollha kapaċità 
teknika rilevanti; il-Kummissjoni ma jkollha ebda obbligu li tfittex assistenza u jkun 
improbabbli li tagħmel dan sakemm ma tkunx temmen li l-EMSA se tipprovdi konsulenza 
siewja. 
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Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 2 punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-
politiki tal-UE relatati mal-kompiti tal-
Aġenzija bħall-Awtostradi tal-Baħar, l-
ispazju marittimu Ewropew mingħajr 
ostakoli, il-qasam marittimu-e, il-passaġġi 
interni tal-ilma, id-Direttiva Kwadru dwar 
l-Istrateġija Marina, it-tibdil fil-klima u fl-
analiżi tas-sikurezza tal-installazzjonijiet 
mobbli tal-gass u taż-żejt lil hinn mix-xtut;

(d) fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-
politiki tal-UE relatati mal-kompiti tal-
Aġenzija bħall-Awtostradi tal-Baħar, l-
ispazju marittimu Ewropew mingħajr 
ostakoli, il-proġett "Blue Belt", "e-
maritime", il-passaġġi interni tal-ilma, 
b'mod partikolari l-interoperabilità bejn 
SafeSea Net u s-Sistema ta' Informazzjoni 
dwar ix-Xmajjar, id-Direttiva Qafas dwar 
l-Istrateġija Marina, it-tibdil fil-klima u fl-
analiżi tas-sikurezza tal-installazzjonijiet lil 
hinn mix-xtut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġett Blue Belt joffri lill-awtoritajiet doganali l-assigurazzjoni li vapur li jiddikjara 
merkanzija intra-UE jkun żar biss portijiet tal-UE. Joffri mod li jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq it-trasport bil-baħar fil-qasir waqt li jżomm il-livelli eżistenti ta' kontroll. 
Min-naħa tiegħu, dan jippromwovi l-użu ta' mod ta' trasport li joħloq anqas ħsara ambjentali 
mit-trasport bit-toroq. B'mod simili, jekk id-data dwar vapuri li joperaw fuq il-baħar, kif ukoll 
fuq ix-xmajjar jew il-kanali tkun tista' tgħaddi bla intoppi bejn iż-żewġ sistemi, dan inaqqas 
il-piżijiet amministrattivi.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tappoġġa l-monitoraġġ tal-
organizzazzjonijiet rikonoxxuti li jwettqu 
kompiti ta' ċertifikazzjoni f'isem l-Istati 
Membri f'konformità mal-Artikolu 9 tad-
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Direttiva 2009/15 mingħajr ħsara għad-
drittijiet u l-obbligi tal-Istat tal-Bandiera;
________________
1 ĠU L 131, 28.05.2009, p 147

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-EMSA diġà qed tassisti lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ tal-organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti, jekk titħalla tappoġġa wkoll lill-Istati Membri, dan jiġġenera kisbiet fl-effiċjenza 
u jnaqqas il-pressjonijiet fuq il-baġits tal-Istati Membri.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. (ca) tiġbor u tanalizza d-dejta dwar il-
kwalifiki u l-impjiegi tal-baħħara. 
Għandha tiffaċilita wkoll it-twaqqif ta' 
netwerk tal-akkademji tal-Unjoni għat-
taħriġ marittimu għall-kondiviżjoni tal-
aħjar prattiki fit-taħriġ tal-baħħara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-Ewropa tkompli tiġbed baħħara ġodda ta' kwalità għolja biex tissostitwixxi 
l-ġenerazzjoni li se tirtira. L-EMSA tista' tiżvolġi rwol ta' appoġġ siewi fl-iżgurar tal-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-akkademji differenti. Tkun tista' wkoll tiġbor dejta fil-
livell tal-Ewropa kollha li tkun utli għat-tfassil tal-politiki.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rigward l-investigazzjoni tal-aċċidenti 
marittimi skont id-Direttiva 2009/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-
Aġenzija għandha tipprovdi appoġġ lill-
Istati Membri fit-twettiq tal-
investigazzjonijiet relatati ma’ aċċidenti 
marittimi serji u għandha twettaq analiżi 
tar-rapporti dwar l-investigazzjoni tal-
aċċidenti sabiex ikun identifikat il-valur 
miżjud fuq il-livell tal-UE f’termini tal-
lezzjonijiet li għandhom jiġu mitgħallma;

(b) rigward l-investigazzjoni tal-aċċidenti 
marittimi skont id-Direttiva 2009/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; l-
Aġenzija għandha tipprovdi appoġġ lill-
Istati Membri fit-twettiq tal-
investigazzjonijiet relatati ma’ aċċidenti 
marittimi serji u għandha twettaq analiżi 
tar-rapporti dwar l-investigazzjoni tal-
aċċidenti sabiex ikun identifikat il-valur 
miżjud fuq il-livell tal-UE f’termini tal-
lezzjonijiet li għandhom jiġu mitgħallma.
Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha tiġi 
mistiedna takkumpanja lill-Istati Membri 
meta jinvestigaw aċċidenti li jolqtu lill-
installazzjonijiet lil hinn mix-xtut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-emendi oħra dwar l-estensjoni tar-rwol tal-EMSA biex ikopri l-installazzjonijiet 
lil hinn mix-xtut, tkun xi ħaġa ta' min jixtieqha li l-Aġenzija tosserva l-investigazzjonijiet tal-
Istati Membri dwar l-aċċidenti sabiex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-aħjar prattika 
Ewropea f'dan il-qasam.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 4 b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rigward it-tixrid taż-żejt minn 
installazzjonijiet lil hinn mix-xtut, l-
Aġenzija għandha tassisti lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni billi tuża s-
servizz CleanSeaNet tagħha għall-
monitoraġġ tal-firxa u l-impatt ambjentali 
ta' tixrid ta' dan it-tip;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li CleanSeaNet, bħala sistema eżistenti, tat prova tal-effikaċja tagħha, toffri reazzjoni 
kost-effettiva ħafna għat-tħassib li qed jiżdied dwar ir-riskji tal-esplorazzjoni lil hinn mix-xtut, 
wara d-diżastru tad-Deepwater Horizon fil-Golf tal-Messiku.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-metodi operattivi ta’ ħidma tal-
Aġenzija sabiex jitwettqu l-ispezzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
ikunu suġġetti għal rekwiżiti li għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(2).

2. Il-metodi operattivi ta’ ħidma tal-
Aġenzija sabiex jitwettqu l-ispezzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
ikunu suġġetti għal rekwiżiti li għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 23(1). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa biex jitqiesu d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u s-sostituzzjoni tal-
proċeduri ta' komitoloġija preċedenti b'atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3a
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 11, paragrafu 1, 
subparagrafu 2 għandu jiġi emendat kif 
ġej:
Il-membri tal-bord għandhom maħtura
abbażi tal-grad tagħhom ta' esperjenza 
relevanti fil-kamp tas-sikurezza u tas-
sigurtà marittima u l-prevenzjoni [...] ta' 
tniġġis marin u r-reazzjoni għalih. 
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Għandu jkollhom ukoll esperjenza u 
kompetenza fil-ġestjoni finanzjarja u 
ġenerali, fl-amministrazzjoni u fil-politiki 
dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda testendi l-qasam ta' kompetenza għat-tniġġis marin (aktar milli t-tniġġis 
ikkawżat mill-vapuri) sabiex jitqies it-tħassib dwar ir-riggijiet taż-żejt u tal-gass. Iżżid ukoll 
ħiliet ġestjonali li mhuma xejn anqas importanti minn dawk tekniċi, meta dak li jkun iqis ir-
responsabilitajiet tal-Bord Amministrattiv.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3a
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu 11, paragrafu 4 għandu 
jiġi emendat kif ġej:
Meta approprjat, il-parteċipazzjoni tar-
rappreżentanti tal-pajjiżi terzi u l-
kondizzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stabbiliti fl-arranġamenti msemmija fl-
Artikolu 17(2). Parteċipazzjoni ta' dan it-
tip m'għandhiex taffettwa s-sehem tal-voti 
tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni fuq il-
Bord Amministrattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn il-leġiżlatur jkun ta lir-rappreżentanti tal-Kummissjoni minoranza li tista' tibblokkja 
deċiżjonijiet kruċjali (bħall-adozzjoni tal-programm ta' ħidma), dan m'għandux ikun jista' 
jinbidel mingħajr ma l-Parlament u l-Kunsill jerġgħu jintalbu għall-approvazzjoni tagħhom. 
Kieku l-pajjiżi terzi jingħataw d-dritt tal-vot, iż-żieda tan-numru ta' rappreżentanti tal-
Kummissjoni ma tkunx meħtieġ; ikun preferibbli li tiġi aġġustata sistema ta' piżijiet differenti 
għal kull vot. (Ara l-emenda 22 għall-Artikolu 14).
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Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3b
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Artikolu 14, paragrafu 2, 
subparagrafu 1 għandu jiġi emendat kif 
ġej:
2. Kull rappreżentant ta' Stat Membru 
għandu jkollu sehem indaqs ta' 75 fil-
mija tal-voti totali. Kull rappreżentant tal-
Kummissjoni għandu jkollu sehem indaqs 
ta' 25 fil-mija tal-voti totali. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija m'għandux 
jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-Bord Amministratti kien jinkludi r-rappreżentanti ta' 15-il Stat Membru, maġġoranza 
ta' ħamsa minn kull erbgħa għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv kienet tirrikjedi l-appoġġ tal-
Kummissjoni. Issa, b'27 Stat Membru dan m'għadux il-każ. Il-bilanċ Istituzzjonali m'għandux 
jinbidel minn tkabbir passat jew futur. Għal din ir-raġuni, jidher li soluzzjoni strutturali li 
tinvolvi voti b'piżijiet differenti hi ta' min jixtieqha. 

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandu jipprepara l-istrateġija 
multiannwali tal-Aġenzija u jressaqha 
quddiem il-Bord Amministrattiv wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni għall-
inqas tmien (8) ġimgħat qabel il-laqgħa tal-
Bord rilevanti;

(a) għandu/ha jipprepara/tipprepara l-
istrateġija multiannwali tal-Aġenzija u 
jressaqha/tressaqha quddiem il-Bord 
Amministrattiv wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni u l-kumitat responsabbli tal-
Parlament Ewropew għall-inqas tmien (8) 
ġimgħat qabel il-laqgħa tal-Bord rilevanti;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipju ta' lingwaġġ newtru fir-rigward tal-ġeneri, hu preferibbli li 
jinżamm l-użu tal-pronomi tar-Regolament eżistenti. Barra minn hekk, dan hu konsistenti 
mal-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikolu 16(2). Minħabba s-sinifikat tal-istrateġija 
multiannwali, għal raġunijiet ta' bilanċ Istituzzjonali, il-Parlament għandu jkun involut b'xi 
mod, flimkien mar-rappreżentanti tal-Istati Membri (fuq il-Bord Amministrattiv) u l-
Kummissjoni.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu aa

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandu jipprepara l-pjan ta’ politika 
multiannwali tal-persunal tal-Aġenzija u 
jressqu quddiem il-Bord Amministrattiv 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni;

(aa) għandu/ha jipprepara/tipprepara l-
pjan ta’ politika multiannwali tal-persunal 
tal-Aġenzija u jressqu/tressqu quddiem il-
Bord Amministrattiv wara konsultazzjoni 
mal-Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-prinċipju ta' lingwaġġ newtru fir-rigward tal-ġeneri, hu preferibbli li 
jinżamm l-użu tal-pronomi tar-Regolament eżistenti. Barra minn hekk, dan hu konsistenti 
mal-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikolu 16(2). Minħabba s-sinifikat tal-pjan 
multiannwali għall-politika dwar l-istaff, għal raġunijiet ta' bilanċ Istituzzjonali, il-Parlament 
għandu jkun involut b'xi mod, flimkien mar-rappreżentanti tal-Istati Membri (fuq il-Bord 
Amministrattiv) u l-Kummissjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu ab
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) għandu jipprepara l-programm ta’ 
ħidma annwali u l-pjan dettaljat għall-
attivitajiet tal-istat ta’ tħejjija u tar-
reazzjoni għat-tniġġis tal-Aġenzija, u 
jressaqhom quddiem il-Bord 
Amministrattiv wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni mill-inqas tmien (8) ġimgħat 
qabel il-laqgħa tal-Bord rilevanti. Huwa 
għandu jieħu l-passi meħtieġa għall-
implimentazzjoni tagħhom. Huwa għandu
jirrispondi għal kwalunkwe talba għal 
assistenza mingħand Stat Membru skont l-
Artikolu 10(2)(c);

(ab) għandu/ha jipprepara/tipprepara l-
programm ta’ ħidma annwali u l-pjan 
dettaljat għall-attivitajiet tal-istat ta’ tħejjija 
u tar-reazzjoni għat-tniġġis tal-Aġenzija, u 
jressaqhom/tressaqhom quddiem il-Bord 
Amministrattiv wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni mill-inqas tmien (8) ġimgħat 
qabel il-laqgħa tal-Bord rilevanti. Hu/hi 
għandu/ha jieħu/tieħu l-passi meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tagħhom u 
jirrispondi/tirrispondi għal kwalunkwe 
talba għal assistenza mingħand Stat 
Membru skont l-Artikolu 10(2)(c);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess punt fir-rigward ta' lingwaġġ newtru fir-rigward tal-ġeneri bħal dak għall-emendi 
għall-paragrafu 2, subparagrafi (a) u (aa). Ma jidhirx li hemm bżonn ta' rwol Parlamentari 
speċifiku fit-tħejjija tal-programm ta' ħidma attwali għalkemm il-Kumitat responsabbli se 
jkompli jistieden lid-diretturi tal-Aġenzija għal-laqgħat tiegħu sabiex ikun hemm il-possibilità 
li l-prijoritajiet u l-indikaturi tal-prestazzjoni jiġu diskussi.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jiddeċiedi li jwettaq l-
ispezzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 3, 
wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni u 
f’konformità mar-rekwiżiti msemmija fl-
istess Artikolu 3. Huwa għandu
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni fil-
preparazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikolu 3(2);

(b) għandu/ha jiddeċiedi/tiddeċiedi li 
jwettaq/twettaq l-ispezzjonijiet ipprovduti 
fl-Artikolu 3, wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni u f’konformità mar-rekwiżiti 
msemmija fl-istess Artikolu 3. Hu/hi 
għandu/ha jikkoopera/tikkoopera mill-
qrib mal-Kummissjoni fil-preparazzjoni 
tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 3(2);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istess punt fir-rigward ta' lingwaġġ newtru fir-rigward tal-ġeneri bħal dak għall-emendi 
għall-paragrafu 2, subparagrafi (a) u (aa). 

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-
sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u għar-reazzjoni 
għat-tniġġis marin. Qabel il-ħatra, il-
kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħdu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali ddokumentati 
inkluż fil-qasam tal-politika dwar l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif ukoll fuq il-
bażi ta’ kompetenza u ta’ esperjenza 
rilevanti għas-sikurezza marittima, għas-
sigurtà marittima, għall-prevenzjoni tat-
tniġġis marin u għar-reazzjoni għalih. 
Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul mill-
Bord Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħdu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li qed jiġi propost li r-rwol tal-EMSA jiġi estiż biex jindirizza r-riskji tat-
tniġġis mill-installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass, il-kompetenza f'dan il-qasam għandha tiġi 
inkluża fost il-fatturi meqjusa meta jkun irid jinstab Direttur Eżekuttiv ġdid. Bl-istess mod, it-
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tħassib li qed jikber dwar in-nuqqas ta' bilanċ bejn il-ġeneri fil-karigi għoljin tal-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku jfisser li għandu jiżdied riferiment speċifiku għal dan 
il-punt.

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kapijiet tad-Dipartimenti għandhom 
jinħatru fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza professjonali 
rilevanti għas-sikurezza marittima, għas-
sigurtà marittima, għall-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u għar-
reazzjoni għat-tniġġis marin. Il-Kapijiet 
tad-Dipartimenti għandhom jinħatru jew 
jitkeċċew mid-Direttur Eżekuttiv wara li 
jkun irċieva opinjoni pożitiva mingħand il-
Bord Amministrattiv.

4. Il-Kapijiet tad-Dipartimenti għandhom 
jinħatru fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali ddokumentati 
inkluż fil-qasam tal-politika dwar l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif ukoll fuq il-
bażi ta’ kompetenza u ta’ esperjenza 
professjonali rilevanti għas-sikurezza 
marittima, għas-sigurtà marittima, għall-
prevenzjoni tat-tniġġis marin u għar-
reazzjoni għalih. Il-Kapijiet tad-
Dipartimenti għandhom jinħatru jew 
jitkeċċew mid-Direttur Eżekuttiv wara li 
jkun irċieva opinjoni pożitiva mingħand il-
Bord Amministrattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li kemm id-Direttur Eżekuttiv u kemm il-Kapijiet tad-Dipartimenti jkollhom l-
esperjenza meħtieġa biex jibnu organizzazzjoni varjata li tirrekluta u timmaniġġja l-istaff 
b'mod mhux diskriminatorju. B'mod partikolari, minħabba l-pressjonijiet baġitarji attwali, ma 
jistax jiġi aċċettat li l-Aġenzija ma jirnexxilhiex tirrekluta u żżomma l-aħjar talent 
disponibbli.

Emenda 29

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7a
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 22 a (ġdid)



PE464.908v02-00 24/33 PR\869985MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22a. Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tressaq studju dwar il-fattibilità 
ta' sistema Ewropea ta' gwardja tal-kosta, 
li tkun tiċċara l-ispejjeż u l-benefiċċji, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Dan ir-rapport għandu, jekk ikun il-każ,
jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 11 tad-Direttiva (KE) 2005/35 dwar it-tniġġis ikkawżat minn vapuri u l-
introduzzjoni ta' sanzjonijiet għal ksur irrkjeda li l-Kummissjoni tressaq studju dwar il-
fattibilità ta' sistema Ewropea ta' gwardja tal-kosta sal-aħħar tal-2006. Minkejja tfakkiriet 
ripetuti min-naħa tal-Parlament, il-Kummissjoni ma rnexxilhiex twettaq dan l-obbligu. 
Għandu jkun ċar li l-kredibilità tal-Kummissjoni fil-ftuħ ta' proċedimenti ta' ksur kontra l-
Istati Membri tiddgħajjef jekk tqis ruħha ħielsa li tiddeċiedi x'rekwiżiti leġiżlattivi għandha 
twettaq. 

Emenda 30

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 7a
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 22 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22b. Fi żmien [tliet] snin mid-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
jistipula kif l-EMSA wettqet r-
responsabilitajiet addizzjonali assenjati 
minn dan ir-Regolament u l-każ biex l-
objettivi u l-kompiti tagħha jkomplu jiġu 
estiżi. B'mod partikolari, dan ir-rapport 
għandu jinkludi:
(a) aġġornament dwar il-progress lejn l-
integrazzjoni u l-iżgurar tal-kompatibilità 
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reċiproka tas-Sistema ta' Informazzjoni 
dwar ix-Xmajjar u SafeSeaNet.
(b) analiżi tal-kisbiet fl-effikaċja li twettqu 
permezz ta' integrazzjoni akbar tal-
Aġenzija u l-Memorandum ta' Qbil ta' 
Pariġi;
(c) studju dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
ispezzjonijiet mill-impriża EMSA tal-
installazzjonijiet lil hinn mix-xtut bħala 
"sorveljanza indipendenti minn terzi"; 
(d) informazzjoni dwar l-effikaċja u l-
konsistenza tal-infurzar tad-Direttiva 
2005/35 min-naħa tal-Istati Membri u 
informazzjoni statistika dettaljata dwar is-
sanzjonijiet li ġew applikati.
Dan ir-rapport għandu, jekk ikun il-każ, 
jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jingħata punt ta' rieżami biex jiġi analizzat kif qed jaħdem ir-Regolament 
rivedut u jekk humiex xierqa aġġustamenti ulterjuri.

Emenda 31

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 23 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assista 
mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-
Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti 
(COSS) stabbilit skont l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

1. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
delegati, f'konformità mal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, fir-
rigward tal-metodi ta' ħidma operattiva 
tal-Aġenzija għat-twettiq tal-ispezzjonijiet 
irriferuti lilha fl-Artikolu 3(1). 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Aġġornament biex jitqies id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Ir-rapport Szájer (adottat 
mill-Plenarja fil-5 ta' Mejju 2010) jgħid li l-Parlament għandu jkun fuq livell indaqs mal-
Kunsill fir-rigward tal-aspetti kollha tas-setgħa ta' delega leġiżlattiva. Jitlob ukoll allinjament 
tal-leġiżlazzjoni eżistenti biex jiġu riflessi d-dispozizzjonijiet ġodda tat-Trattat. 

Emenda 32

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 23 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom
japplikaw, b’kunsiderazzjoni għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

2. Għall-atti delegati msemmija f’dan l-
Artikolu, għandhom japplikaw il-
proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 23a, 23b u 
23c.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 23 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 23(1) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' 5 snin [mid-data tad-dħul fis-seħħ]. Il-
Kummissjoni għandha tħejji rapport fir-
rigward tas-setgħat delegati sa mhux 
aktar tard minn 6 xhur qabel tmiem il-
perjodu ta' 5 snin. Id-delega tas-setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament 
għal perijodi ta’ tul identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jirrevokawhiex skont l-Artikolu 23b.
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2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill.
3. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti 
delegati tingħata lill-Kummissjoni soġġett 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti mill-
Artikoli 23b u 23c.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda u t-tnejn li ġejjin jadotta l-istess approċċ bħar-rapport Sterckx dwar il-
formalitajiet ta' rappurtar (Direttiva 2010/65/UE). Fi stadju aktar tard, l-emendi dwar l-atti 
delegati se jiġu allinjati mal-Qbil Komuni dwar l-atti delegati. 

Emenda 34

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 23 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 23 tista' tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi 
kwalunkwe waqt.
2. L-istituzzjoni li tniedi proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-
delega ta’ setgħat għandha tagħmel 
ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel tittieħed id-deċiżjoni 
finali, filwaqt li tindika s-setgħat delegati 
li jistgħu jkunu soġġetti għal revoka u r-
raġunijiet possibbli għar-revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tal-poteri speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f’data iktar tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità 
tal-atti delegati li diġà jkunu fis-seħħ.
Għandha tkun ippubblikata f'Il-Ġurnal 
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 23 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika.
Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn.
2. Meta, hekk kif jiskadi l-perjodu inizjali 
ta’ xahrejn, jew, fejn ikun applikabbli, il-
perjodu estiż, la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw 
għall-att delegat, dan għandu jiġi 
ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u jidħol fis-seħħ fid-data 
stipulata fih stess.
L-att ddelegat jista’ jiġi ppubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi l-perjodu 
inizjali ta’ xahrejn, jew, fejn ikun 
applikabbli, il-perjodu estiż, meta l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni dwar l-
intenzjoni tagħhom li ma joġġezzjonawx.
3. Meta l-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet tal-oġġezzjoni għall-att delegat.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

DAĦLA

L-EMSA twaqqfet bħala reazzjoni għat-tniġġis ikkawżat meta għereq it-tanker taż-żejt 
"Erika". Bdiet topera f'Marzu 2003. Ir-Regolament li waqqafha ġie mmodifikat tliet darbiet. 
Din l-aħħar reviżjoni għandha timmira lejn bidliet li jdumu, anke jekk tieħu aktar żmien biex 
tiġi nnegozjata.

IL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Il-proposta tal-Kummissjoni hi bbażata fuq konsultazzjoni tal-2008 mal-partijiet interessati 
tal-EMSA, evalwazzjoni esterna u valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Tirrifletti wkoll l-
istrateġija tal-EMSA fuq 5 snin, adottata mill-Bord Amministrattiv tagħha (fejn huma 
rrappreżentati l-Istati Membri kollha). Il-Kummissjoni ppubblikat ukoll rapport 
(COM(2011)0286) li juri li sistema tal-UE għall-identifikazzjoni u l-monitoraġġ tat-tixrid taż-
żejt tnaqqas l-ispejjeż b'madwar 20% meta mqabbla mas-sistemi nazzjonali.
L-EMSA diġà ngħatat kompiti ġodda bħala riżultat tal-implimentazzjoni tat-tielet pakkett 
dwar is-sikurezza marittima. Ikkonkludiet numru ta' "kuntratti dwar bastimenti ta' riżerva 
għar-reazzjoni għat-tixrid taż-żejt" li jaqilbu mill-attività regolari tagħhom għal modalità ta' 
reazzjoni għat-tniġġis fil-każ ta' emerġenza. Il-proposta tal-Kummissjoni tiċċara li l-
bastimenti ta' dan it-tip jistgħu jintużaw ukoll biex jiġġieldu t-tniġġis minn sorsi oħrajn, 
inklużi r-riggijiet taż-żejt.
In-Norveġja u l-Islanda huma l-uniċi pajjiżi terzi li qed jieħdu sehem fl-EMSA. Il-
Kummissjoni qed tirrakkomanda li l-possibilità ta' assistenza teknika tiġi estiża għall-pajjiżi 
ta' adeżjoni, is-sħab tal-Viċinat Ewropew u l-pajjiżi li jieħdu sehem fil-Memorandum ta' Qbil 
ta' Pariġi. 

IL-POŻIZZJONIJIET PREĊEDENTI TAL-PARLAMENT 

Il-Parlament diġà stabbilixxa pożizzjoni dwar numru tal-kompiti addizzjonali possibbli għall-
EMSA:

 ir-rapport de Grandes Pascual dwar it-tniġġis ikkawżat minn vapuri u l-introduzzjoni 
ta' sanzjonijiet għal ksur enfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jiżguraw deterrent 
effikaċi tat-tniġġis ikkawżat minn vapuri;

 ir-rapport Wortmann-Kool dwar it-tniġġis ikkawżat minn vapuri talab proposta tal-
Kummissjoni biex tiġi stabbilita Gwardja tal-Kosta Ewropea komuni;

 ir-rapport Sterckx dwar il-formalitajiet tar-rappurtar għal bastimenti qal li "[Il-kisba] 
ta' spazju Ewropew ta’ trasport marittimu mingħajr ostakli tirrikjedi kooperazzjoni 
mill-qrib [...] fl-oqsma tas-servizzi doganali, tal-pulizija konfinali, tal-Europol, tas-
saħħa pubblika u tat-trasport." Issuġġerixxa wkoll li l-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra sa fejn SafeSeaNet tista' tiġi integrata mas-Sistema ta' Informazzjoni dwar 
ix-Xmajjar;

 ir-rapport Meissner dwar Politika Marittima Integrata ħeġġeġ lill-Kummissjoni 
testendi l-mandat tal-EMSA fir-rigward tal-ispezzjonijiet ta' sikurezza tal-
istallazzjonijiet lil hinn mill-kosta u t-tindif tat-tixrid taż-żejt. Ikkunsidra wkoll "li 
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jeżisti potenzjal kbir biex l-EMSA jkun involut aktar fil-monitoraġġ taż-żoni kostali u 
biex jipprovdi iżjed appoġġ lill-Istati Membri biex isibu tniġġis fil-baħar".

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 ta' Ottubru 2010 qalet li l-mandat tal-EMSA "għandu jiġi 
estiż mill-bastimenti għall-istallazzjonijiet offshore"; jitlob li l-għoti ta' kompiti ġodda ta' dan 
it-tip jiġi rifless fil-baġit u fl-għadd ta' persunal tal-EMSA".

IL-POŻIZZJONIJIET PREĊEDENTI TAL-KUNSILL

B'mod simili, il-Kunsill diġà adotta diversi konklużjonijiet rilevanti, b'mod partikulari fit-2-3 
ta' Diċembru 2010 fejn stieden lill-Kummissjoni tevalwa "kif jista' jsir l-aħjar użu mill-
protezzjoni ċivili eżistenti tal-UE, mir-rispons għall-emergenzi u mill-istrumenti/kapaċitajiet 
ta' sikurezza marittima ukoll fis-settur taż-żejt u l-gass fil-baħar". Matul l-istess laqgħa, il-
Ministri tat-Trasport talbu integrazzjoni sħiħa tat-trasport bl-ilma fil-katini tat-trasport u 
loġistiċi tal-UE. B'mod partikolari, appoġġa "l-pjan tal-Kummissjoni li jitnieda proġett pilota, 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 
Marittima (EMSA), biex jiġi rfinut il-kunċett "Blue Belt"."

KOMPITI ADDIZZJONALI GĦALL-EMSA
Ġeneralment hu rikonoxxut li l-EMSA hi organizzazzjoni effikaċi, immexxija sew li toffri 
ffrankar sinifikati għall-Istati Membri peress li topera fil-livell Ewropew, bl-ekonomiji ta' 
skala li dan il-fatt jiġġenera. Ħafna minn din il-ħidma tinvolvi konsulenza lill-Kummissjoni 
u/jew lill-Istati Membri. 
Hemm l-ambitu għall-espansjoni tal-attivitajiet tal-EMSA,, sabiex l-esperjenza u s-servizzi 
tekniċi tagħha jkunu jistgħu jiġu applikati għal firxa usa' ta' politiki. B'mod partikolari, is-
sistemi tagħha għall-monitoraġġ tat-traffiku jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' spazju 
marittimu Ewropew mingħajr ostakli li jkun jippermetti li l-merkanzija u l-passiġġieri jiġu 
ttrasportati bil-baħar bejn l-Istati Membri bl-ebda aktar formalità milli kieku marru bit-triq. 
Dan jevita li d-distorsjoni tal-kompetizzjoni favur modalità li tagħmel aktar ħsara lill-ambjent. 
B'mod simili l-EMSA għandha tagħti konsulenza lill-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-
kompatibilità reċiproka ta' SafeSeaNet u s-Sistema ta' Informazzjoni dwar ix-Xmajjar biex 
tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi.

Waqt li r-Rapporteur mhux qed jipproponi l-ħolqien ta' Gwardja tal-Kosta Ewropea, in-
nuqqas tal-Kummissjoni li twettaq l-istudju rikjest mid-Direttiva (KE) 2005/35 hu ta' min 
wieħed jiddispjaċih ħafna dwarha. Il-Kummissjoni għandha titfakkar li anke hi hi marbuta 
mil-leġiżlazzjoni Ewropea.

L-iċċarar li l-bastimenti ta' riżerva eżistenti għar-reazzjoni għat-tixrid taż-żejt jistgħu jintużaw 
ukoll fil-każ ta' tniġġis marin ikkawżat mill-pjattaformi taż-żejt u tal-gass jidher li joffri 
alternattiva effikaċi u kost-effiċjenti. L-EMSA diġà tivverifika l-konformità tas-soċjetajiet ta' 
klassifikazzjoni mar-rekwiżiti tal-UE għat-trasport bil-baħar. Uħud minn dawn is-soċjetajiet 
jaħdmu wkoll mal-istallazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut. Ir-Regolament emendat 
dwar l-EMSA għandu għaldaqstant jagħmel l-aħjar użu possibbli tal-kapaċità tagħha sabiex 
tkun tista' tassisti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fil-prevenzjoni tat-tniġġis mill-
installazzjonijiet taż-żejt u l-gass lil hinn mix-xtut u fl-iżvilupp tar-rekwiżiti u l-gwida dwar il-
liċenzjar ta' tali esplorazzjoni u produzzjoni. Ir-Regolament għandu jipprevedi wkoll rwol 
imsaħħaħ għas-sistemi eżistenti għal CleanSeaNet, l-estensjoni tal-funzjonijiet ta' ispezzjoni 
tal-EMSA u l-eżami tal-potenzjal tagħha li twettaq rwol ta' verifika indipendenti bil-liċenzjar.
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L-EMSA għanda tagħti wkoll pariri lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara. Iż-żieda tal-attrazzjoni tax-xogħlijiet marittimi għaċ-ċittadini 
tal-UE hi objettivi li ilu kondiviżi għal żmien twil. L-EMSA diġà tassisti lill-Kummissjoni bi 
studju tal-impatt dwar l-infurzar tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittima permezz ta' 
leġiżlazzjoni tal-UE. Tkun ikkwalifikata wkoll biex tassisti bl-implimentazzjoni tal-Pakkett 
Soċjali Marittimu li ġej. L-EMSA għandha tiffaċilita netwerk tal-akkademji għat-taħriġ 
marittimu għall-kondiviżjoni tal-aħjar prattika u l-iżgurar ta' standards għoljin.
Attwalment, l-EMSA taġixxi biss f'isem il-Kummissjoni fil-kontroll tal-prekundizzjonijiet 
għar-rikonoxximent tal-Organizzazzjonijiet Rikonoxxuti. Dawn il-verifiki jkopru r-rekwiżiti 
fir-rigward tal-konvenzjonijiet internazzjonali. Għaldaqstant jinvolvu kważi eżattament l-
istess kwistjonijiet bħal dawk ivvalutati mill-Istati Membri. Jekk l-EMSA kellha wkoll 
twettaq il-verifiki rikjesti f'isimhom, dan jirriżulta f'ekonomiji ta' skala. Rekwiżiti nazzjonali 
addizzjonali ma jiġux esklużi.
Fir-rigward tal-kontroll tal-istat tal-port, is-Segretarjat tal-Memorandum ta' Qbil ta' Pariġi hu 
entità separata li tkopri lir-Russja u l-Kanada apparti l-UE, imma l-EMSA tikkontribwixxi 
b'mod sustanzjali għal ħidmitu. It-tqassim mill-ġdid tal-kompiti jew fużjoni eventwali jwasslu 
għal kisbiet sinifikanti fl-effiċjenza.
Jidher li hu ta' min jixtiequ ħafna li l-EMSA tingħata aktar ambitu biex tassisti lill-pajjiżi 
ġirien inaqqsu r-riskji tat-tniġġis u jirreaġixxu għat-tniġġis. Ftit hemm dubju li, kieku kellu 
jkun hemm inċident ta' tniġġis fin-Nofsinhar tal-Mediterran, ftit miż-żejt jispiċċa fl-ilmijiet 
Ewropej. F'dan il-każ, hu ċar li l-prevenzjoni hi aħjar mill-kura. L-aġġustament tar-
Regolament biex isir espliċitu li l-EMSA tista' tassisti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
fil-korpi reġjonali għar-reazzjoni għat-tniġġis marin (eż. il-Konvenzjonijiet ta' Ħelsinki u 
Barċellona) joffri benefiċċji fir-rigward taċ-ċertezza legali u t-trasparenza.

L-ASPETTI TAL-GOVERNANZA

Kif tirrikonoxxi l-proposta tal-Kummissjoni, hemm potenzjal ta' kunflitt ta' interess għar-
rappreżentanti tal-Istati Membri fil-Bord Amministrattiv meta tkun qed tiġi stabbilita l-
politika dwar iż-żjarat tal-EMSA peress li jkunu qed jistabbilixxu r-regoli li permezz tagħhom 
tkun se tiġi spezzjonata l-organizzazzjoni tagħhom stess. Madankollu, aktar milli jitħalla li l-
metodi ta' ħidma operattiva tal-Aġenzija fil-qasam tal-ispezzjonijiet jiġu adottati bi proċedura 
ta' komitoloġija, għandha tintuża d-dispożizzjoni dwar "l-atti delegati" tat-Trattat ta' Lisbona. 
Barra minn hekk, it-tkabbir tal-UE biddel il-bilanċ bejn ir-rappreżentanti tal-Istati Membri u 
dawk tal-Kummissjoni. B'27 Stat Membru, minflok 15, huwa teoretikament possibbli li 
jinħatar jew jitkeċċa Direttur kontra x-xewqat tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Sistem ta' 
piżijiet differenti għal kull vot iżżomm il-bilanċ Istituzzjonali fuq żmien twil.

IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Hu ċar li jekk ix-xogħol isir darba minn EMSA minflok f'kull amministrazzjoni nazzjonali, l-
ispiża għall-Ewropej li jħallsu t-taxxi titnaqqas u jinħoloq valur miżjur Ewropew ta' vera. Dan 
diġà ntwera mis-sistemi ta' sorveljanza marittima tal-EMSA. Hu probabbli li l-użu ta' dawn is-
sistemi għall-forniment ta' informazzjoni ta' valur għall-oqsma politiċi oħrajn ikun aktar kost-
effettiv mill-ħolqien ta' sistemi indipendenti.
Hemm bżonn li l-kompiti addizzjonali għall-EMSA jiġu riflessi b'mod realistiku fil-baġit u l-
istaff tagħha. Inkella jkun hemm theddida għall-funzjoni fundamentali tagħha li tippromwovi 
s-sikurezza marittima.
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