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Rapport 
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L-Aāenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u r-reazzjoni għat-tniāāis 

 

Proposta għal regolament (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 4a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (4a) Il-ħidma tal-Aāenzija fil-prevenzjoni 

tat-tniāāis u fit-tħejjija ta’ reazzjoni għat-

tniāāis hija ta’ benefiëëju mhux biss 

finanzjarju iŜda ŜŜid ukoll valur mhux 

monetarju. Minħabba r-riskju tal-impatt 

ekoloāiku devastanti u l-ispejjeŜ 

ekonomiëi enormi ta’ inëidenti tat-tniāāis 

possibbli, kif ukoll l-impatt 

soëjoekonomiku ta’ inëidenti ta’ dan it-tip 

fuq setturi oħrajn, bħat-turiŜmu u s-sajd, 

l-investiment suffiëjenti fl-Aāenzija huwa 

kruëjali. 

 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) āenzija għandu jkollha rwol attiv fiŜ-

Ŝamma u l-iŜvilupp tas-servizz ta' 

immaānijet bis-satellita għas-sorveljanza, 

l-individwazzjoni bikrija tat-tniāāis u l-

identifikazzjoni tal-vapuri jew tal-

installazzjonijiet taŜ-Ŝejt u tal-gass 

responsabbli. Din is-sistema għandha 

ttejjeb id-disponibbiltà tad-dejta u l-

effikaëja tar-reazzjoni għat-tniāāis. 

(9) āenzija għandu jkollha rwol attiv fiŜ-

Ŝamma u l-iŜvilupp tas-servizz ta' 

immaānijet bis-satellita għas-sorveljanza, 

l-individwazzjoni bikrija tat-tniāāis u l-

identifikazzjoni tal-vapuri jew tal-

installazzjonijiet taŜ-Ŝejt u tal-gass 

responsabbli. Din is-sistema għandha 

ttejjeb id-disponibbiltà tad-dejta u l-

effikaëja tar-reazzjoni għat-tniāāis, u 

għandha tħaffef kemm ir-reazzjoni 

inizjali kif ukoll il-forniment ta' 

faëilitajiet xierqa ta' appoāā. 

Āustifikazzjoni 

Li tkun effettiv ifisser inqas ħin biex issir reazzjoni u forniment aktar fil-pront tar-riŜorsi 
rilevanti, sabiex jiāu minimizzati t-tniāāis u r-riperkussjonijiet tiegħu. 
 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex tkun Ŝgurata l-

implimentazzjoni, l-Aāenzija għandha tiāi 

pprovduta b’sistema vijabbli u kosteffettiva 

għall-finanzjament, b’mod partikolari, l-

assistenza operazzjonali lill-Istati milquta. 

(11) Sabiex tkun Ŝgurata l-

implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni, 

l-Aāenzija għandha tiāi pprovduta 

b’sistema vijabbli u kosteffettiva għall-

finanzjament, b’mod partikolari, bl-għoti 

ta’ assistenza operazzjonali lill-Istati 

milquta. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għalhekk għandha tiāi pprovduta 

sigurtà finanzjarja għall-finanzjament tal-

kompiti fdati lill-Aāenzija fil-qasam tar-

reazzjoni għat-tniāāis u ta' azzjonijiet oħra 

assoëjati abbaŜi ta' impenn pluriennali. 

(12) Għalhekk għandha tiāi pprovduta 

sigurtà finanzjarja għall-finanzjament tal-

kompiti fdati lill-Aāenzija fil-qasam tar-

reazzjoni għat-tniāāis u ta' azzjonijiet oħra 

assoëjati abbaŜi ta' impenn pluriennali. Il-
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mmonti annwali tal-kontribuzzjoni tal-

Unjoni għandhom jiāu ddeterminati mill-

Awtorità Baāitarja skont il-proëedura 

baāitarja annwali. 

kobor ta' dan l-impenn pluriennali 

għandu jikkunsidra l-espansjoni tal-

kompiti tal-Aāenzija u l-estensjoni tal-

ambitu āeografiku tal-attivitajiet tagħha. 

mmonti annwali tal-kontribuzzjoni tal-

Unjoni għandhom jiāu ddeterminati mill-

Awtorità Baāitarja skont il-proëedura 

baāitarja annwali. 

Āustifikazzjoni 

Il-baāit pluriennali tal-Aāenzija għandu jkun kbir biŜŜejjed biex ikun jista' jissodisfa r-
responsabilitajiet tagħha, li āew estiŜi bir-Regolament (UE) Nru 100/2013. Il-baāit, għalhekk, 
għandu jirrifletti l-ħtiāijiet u l-isfidi reali. 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) mmonti li għandhom jiāu impenjati 

għall-finanzjament għar-reazzjoni kontra t-

tniāāis għandhom ikopru l-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020, 

skond il-qafas finanzjarju pluriennali l-

ādid. Għalhekk għandu jiāi pprovdut 

pakkett finanzjarju li jkopri l-istess 

perjodu. 

(13) mmonti li għandhom jiāu impenjati 

għall-finanzjament għar-reazzjoni kontra t-

tniāāis għandhom ikopru l-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020, 

skond il-qafas finanzjarju pluriennali l-

ādid. Għalhekk hu meħtieā li jiāu allokati 

iktar riŜorsi lill-Aāenzija sabiex jitqiesu l-

kompiti l-āodda tagħha. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 14a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (14a) Ir-rikonoxximent tal-ħtieāa li l-

Aāenzija tkun sikura fuq livell 

finanzjarju, u indipendentement mill-

finanzjament pluriennali tal-

Kummissjoni, l-Unjoni u l-Istati Membri 

għandhom jimplimentaw mekkaniŜmi li 

permezz tagħhom l-ispejjeŜ finanzjarji 

māarrba mill-Aāenzija jistgħu jiāu 

rkuprati minn partijiet terzi fir-rigward ta’ 

oāāetti, servizzi jew ħidma pprovduti mill-
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Aāenzija. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) "sustanzi perikoluŜi u li jagħmlu l-

ħsara" tfisser kwalunkwe sustanza apparti 

Ŝ-Ŝejt li, jekk tiāi introdotta fl-ambjent tal-

baħar, x'aktarx li toħloq perikli għas-saħħa 

tal-bniedem, tagħmel ħsara lir-rizorsi ħajjin 

u lill-ħajja fil-baħar, tagħmel ħsara lil 

faëilitajiet jew tinterferixxi ma' uŜi 

leāittimi oħra tal-baħar, kif stabbilit mill-

Protokoll dwar Preparazzjoni, Rispons u 

Koperazzjoni għal Inëidenti ta' Tniāāis 

minn Sustanzi PerikoluŜi u Li Jagħmlu l-

Ħsara, 2000. 

(b) "sustanzi perikoluŜi u li jagħmlu l-

ħsara" tfisser kwalunkwe sustanza apparti 

Ŝ-Ŝejt, inkluŜi aāenti dispersivi, li, jekk tiāi 

introdotta fl-ambjent tal-baħar, x'aktarx li 

toħloq perikli għas-saħħa tal-bniedem, 

tagħmel ħsara lir-rizorsi ħajjin u lill-ħajja 

fil-baħar, tagħmel ħsara lil faëilitajiet jew 

tinterferixxi ma' uŜi leāittimi oħra tal-

baħar, kif stabbilit mill-Protokoll dwar 

Preparazzjoni, Rispons u Koperazzjoni 

għal Inëidenti ta' Tniāāis minn Sustanzi 

PerikoluŜi u Li Jagħmlu l-Ħsara, 2000, tal-

Organizzazzjoni Marittima 

Internazzjonali; 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt ba (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) "installazzjoni taŜ-Ŝejt u l-gass" 

tfisser faëilità stazzjonarja fissa jew 

mobbli, jew kombinament ta’ faëilitajiet, 

interkonnessi b’mod permanenti permezz 

ta’ pontijiet jew strutturi oħra, uŜati għall-

operazzjonijiet taŜ-Ŝejt u tal-gass lil hinn 

mill-kosta jew b’konnessjoni ma’ dawk l-

operazzjonijiet; dan jinkludi unitajiet tat-

tħaffir mobbli lil hinn mill-kosta biss jekk 

ikunu stazzjonati f'ilmijiet lil hinn mill-

kosta għat-tħaffir, il-produzzjoni jew 

attivitajiet oħra assoëjati ma' 

operazzjonijiet taŜ-Ŝejt jew tal-gass lil hinn 

mill-kosta, kif ukoll infrastruttura u 

faëilitajiet uŜati biex iŜ-Ŝejt u l-gass 

jināieb l-art jew lejn terminals fuq l-art; 
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Āustifikazzjoni 

Id-definizzjoni tar-rapporteur għandha tiāi estiŜa biex tinkludi l-faëilitajiet uŜati biex iŜ-Ŝejt u l-
gass jināiebu l-art u lejn terminals taŜ-Ŝejt u tal-gass. 
 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – punt bb (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) "operazzjonijiet taŜ-Ŝejt u tal-gass lil 

hinn mill-kosta" tfisser l-attivitajiet kollha 

assoëjati ma’ installazzjoni jew 

infrastruttura konnessa, inkluŜ id-disinn, 

l-ippjanar, il-kostruzzjoni, l-operazzjoni u 

d-dekummissjonar tagħha, b’rabta mal-

esplorazzjoni u l-produzzjoni. 

 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) informazzjoni, b'mod partikolari l-ābir, 

l-analiŜi u t-tixrid tal-aqwa prattiki, tekniki 

u innovazzjonijiet, bħal strumenti għall-

monitoraāā tat-tbattil tat-tankijiet tal-

vapuri u għall-monitoraāā ta' pjattaformi lil 

hinn mill-kosta għal rilaxxi operazzjonali u 

tixrid aëëidentali; 

(a) informazzjoni, b'mod partikolari l-ābir, 

l-analiŜi u t-tixrid tal-aqwa prattiki, tekniki 

u innovazzjonijiet, bħal strumenti għall-

monitoraāā tat-tbattil tat-tankijiet tal-

vapuri u għall-monitoraāā ta' pjattaformi lil 

hinn mill-kosta għal rilaxxi operazzjonali u 

tixrid aëëidentali; f’dan ir-rigward, l-

awtoritajiet tal-Istati Membri inkarigati 

mill-koordinazzjoni ta’ reazzjoni ta’ 

emerāenza għandhom jagħmlu 

disponibbli għall-Aāenzija l-provi ta’ 

valutazzjonijiet ta’ kwalunkwe sustanza 

kimika li tintuŜa bħala aāent dispersiv li 

twettqu minn qabel bil-ħsieb li jiāu 

minimizzati l-impatti fuq is-saħħa 

pubblika u/jew iktar ħsara ambjentali; 

 



 

 

 PE529.588/ 6 

 MT 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) assistenza operazzjonali u appoāā, fuq 

talba, b'mezzi addizzjonali, bħal vapuri 

kontra t-tniāāis lesti biex jintuŜaw, tagħmir 

tas-satellita u immaānijiet bis-satellita, 

azzjonijiet ta' reazzjoni għat-tniāāis tal-

Istati milquta fil-kaŜ ta' tniāāis aëëidentali 

jew apposta ikkawŜat minn vapuri jew 

tniāāis tal-baħar minn installazzjonijiet taŜ-

Ŝejt u tal-gass lil hinn mill-kosta. 

(c) assistenza operazzjonali u appoāā, fuq 

talba, b'mezzi addizzjonali, bħal vapuri 

kontra t-tniāāis lesti biex jintuŜaw, tagħmir 

tas-satellita u immaānijiet bis-satellita, 

azzjonijiet proposti u dettalji ta' tekniki, 

kif ukoll azzjonijiet ta' reazzjoni għat-

tniāāis tal-Istati milquta fil-kaŜ ta' tniāāis 

aëëidentali jew apposta ikkawŜat minn 

vapuri jew tniāāis tal-baħar minn 

installazzjonijiet taŜ-Ŝejt u tal-gass lil hinn 

mill-kosta u miŜuri għat-tindif ta' tali 

tniāāis. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-kompiti msemmija fl-

Artikolu 3 għall-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020 

għandu jkun ta' EUR 160,500,000 espress 

fi prezzijiet attwali. 

Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-kompiti msemmija fl-

Artikolu 3 għall-perjodu mill-

1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diëembru 2020 

għandu jkun ta' EUR 185,500,000 espress 

fi prezzijiet attwali. 

Āustifikazzjoni 

L-allokazzjoni baāitarja globali proposta taqa’ taħt il-limitu minimu adegwat li jippermetti lill-
Aāenzija tkompli bil-kompiti attwali tagħha kif ukoll biex twettaq kompiti āodda assenjati lilha 
skont ir-Regolament Nru 100/2013. Huma meħtieāa EUR 25 miljun addizzjonali tul 7 snin għal 
implimentazzjoni minima tal-kompiti l-āodda assenjati, mingħajr ma jiāu kompromessi dawk 
eŜistenti. Dawk kollha huma kompiti ewlenin tal-Aāenzija u b’hekk hemm l-obbligu legali li l-
Unjoni tiffinanzjahom b’mod adegwat. Għal iktar dettalji, ara n-nota spjegattiva. 
 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ādid) 



 

 

 PE529.588/ 7 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Fil-kaŜ li l-baāit tal-EMSA għal dan il-

perjodu jkun iktar baxx minn dak allokat 

fil-qafas finanzjarju pluriennali, għandha 

tfassal memorandum, indirizzat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn 

jiāi spjegat li dan jaffettwa l-kapaëità 

tagħha li twettaq il-kompiti li āew 

assenjati lilha. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiāu ddefiniti r-rekwiŜiti għall-

provvediment ta' assistenza operazzjonali 

mill-Aāenzija, bħal bastimenti addizzjonali 

kontra t-tniāāis, l-Aāenzija għandha 

tistabbilixxi fuq baŜi regolari lista tal-

mekkaniŜmi pubbliëi u, fejn disponibbli, 

dawk privati ta' reazzjoni għat-tniāāis u l-

kapaëitajiet ta' reazzjoni assoëjati fir-

reājuni varji tal-Unjoni. 

Sabiex jiāu ddefiniti r-rekwiŜiti għall-

provvediment ta' assistenza operazzjonali 

mill-Aāenzija, bħal bastimenti addizzjonali 

kontra t-tniāāis, l-Aāenzija għandha 

tistabbilixxi fuq baŜi regolari lista tal-

mekkaniŜmi pubbliëi u, fejn disponibbli, 

dawk privati ta' reazzjoni għat-tniāāis u l-

kapaëitajiet ta' reazzjoni assoëjati fir-

reājuni varji tal-Unjoni. Hija għandha 

wkoll tfassal lista ta' rekwiŜiti li ma āewx 

soddisfatti, li tispeëifika l-implikazzjonijiet 

li dan għandu. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 F'konformità mal-priniëpju ta' assistenza 

reëiproka u fid-dawl tal-espansjoni tal-

kompiti tal-Aāenzija biex tkopri l-pajjiŜi li 

jaqgħu taħt il-Politika ta' Tkabbir u l-

Politika Ewropea tal-Viëinat, il-pajjiŜi li 

għandhom fruntiera mal-baëini tal-baħar 

Ewropej għandhom ugwalment 

jiffavorixxu l-iskambju ta' informazzjoni 
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u jikkooperaw fit-tfassil ta' dik il-lista. 

Āustifikazzjoni 

L-estensjoni tal-mandat u l-attivitajiet tal-Aāenzija biex ikopru pajjiŜi terzi li għandhom 
fruntiera mal-baëini tal-baħar Ewropej tfisser li dawn il-pajjiŜi għandhom jipprovdu dettalji 
varji tal-mekkaniŜmi pubbliëi u/jew privati tagħhom. Tali skambju ta' informazzjoni għandu 
jkun volontarju u bbaŜat fuq assistenza reëiproka. 
 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Ir-rapport għandu jindika b’mod ëar il-

benefiëëji soëjoekonomiëi, ekoloāiëi u 

finanzjarji tat-tħejjija għar-reazzjoni tal-

Aāenzija għat-tniāāis ikkawŜat mit-tniāāis 

li jirriŜulta minn vapuri u t-tniāāis tal-

baħar ikkawŜat minn installazzjonijiet taŜ-

Ŝejt u tal-gass. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

AbbaŜi ta' dan ir-rapport, il-Kummisjoni 

għandha, jekk ikun xieraq, tipproponi 

emendi għal dan ir-Regolament b'mod 

partikolari sabiex jitqies il-progress 

xjentifiku fil-qasam tal-ālieda kontra t-

tniāāis ikkawŜat mill-vapuri u t-tniāāis tal-

baħar ikkawŜat mill-installazzjonijet taŜ-

Ŝejt u tal-gass, speëjalment it-tniāāis 

ikkawŜat miŜ-Ŝejt jew minn sustanzi 

perikoluŜi u noëivi. 

AbbaŜi ta' dak ir-rapport, il-Kummisjoni 

tista', jekk ikun xieraq, tipproponi emendi 

għal dan ir-Regolament b'mod partikolari 

sabiex jitqies il-progress xjentifiku fil-

qasam tal-ālieda kontra t-tniāāis ikkawŜat 

mill-vapuri u t-tniāāis tal-baħar ikkawŜat 

mill-installazzjonijet taŜ-Ŝejt u tal-gass, 

speëjalment it-tniāāis ikkawŜat miŜ-Ŝejt 

jew minn sustanzi perikoluŜi u noëivi, kif 

ukoll it-tibdil fl-impenji reājonali u 

internazzjonali li l-Unjoni tkun daħlet 

għalihom f'dan il-qasam. 

Āustifikazzjoni 

Il-progress tekniku mhuwiex l-uniku fattur li jeħtieā li jiāi kkunsidrat tul il-valutazzjoni ta' nofs 
it-terminu tal-prestazzjoni u l-attivitajiet tal-Aāenzija. Meta jitqies li l-Unjoni tappartjeni għal 
diversi organizzazzjonijiet reājonali u internazzjonali, għandu jittieħed kont ukoll ta' 
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kwalunkwe tibdil fl-impenji li tkun daħlet għalihom bħala membru ta' dawn l-
organizzazzjonijiet. 
 

 

 

 


