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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Ir-rimi ta' skart minn bastimenti huwa theddida sinifikanti għall-ambjent tal-baħar, u jħalli 

impatti fuq is-saħħa tal-bniedem u konsegwenzi ambjentali kbar. Għalkemm is-sorsi bbażati 

fuq l-art huma l-kontributuri ewlenin għall-iskart fil-baħar, sehem sinifikanti ta' dan l-iskart 

huma wkoll is-sorsi bbażati fuq il-baħar, li skont l-istimi huma responsabbli għal medja tal-UE 

ta' 32 % tal-iskart, u sa 50 % għal xi baċini tal-baħar tal-UE. Sabiex tiġi indirizzata l-kwistjoni 

tal-iskart tal-baħar mill-bastimenti, il-Kummissjoni ressqet proposta għal reviżjoni tad-

Direttiva dwar il-Faċilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet (PRF).  

Il-proposta tal-Kummissjoni teħtieġ li l-portijiet kollha tal-Unjoni jadottaw sistema ta' "ebda 

tariffa speċjali" ta' 100 % għall-iskart sabiex jitneħħa l-inċentiv ekonomiku li l-bastimenti jarmu 

l-iskart fil-baħar. Ir-Rapporteur jilqa' din il-bidla importanti proposta mill-Kummissjoni. Il-

bastimenti m'għandux ikollhom inċentivi ekonomiċi biex jarmu l-iskart fil-baħar.   

Ir-Rapporteur jilqa' wkoll l-inklużjoni tal-bastimenti tas-sajd fis-sistemi tal-irkupru tal-ispejjeż. 

Madankollu, ma ġew proposti l-ebda miżuri speċifiċi dwar l-irkaptu tas-sajd innifsu. Dan 

filwaqt li proporzjon kbir tax-xbieki tas-sajd jintilef (33 %), li jirriżulta f'"sajd fantażma", li 

jaffettwa l-istokkijiet tal-ħut u jikkawża ħsara lill-ħlejjaq tal-baħar. Huwa jwassal ukoll għal 

telf ekonomiku sinifikanti, peress li x-xbieki sikwit jikkawżaw ħsara lil bastimenti oħra. Ir-

rapporteur iqis li, sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni, huwa importanti li jiddaħħlu fis-seħħ 

skemi obbligatorji tar-responsabbiltà estiża tal-produttur (EPR). L-Istati Membri għandhom 

jużaw tariffi mmodulati biex jinkoraġġixxu d-disinn ta' rkaptu li jkun faċilment riċiklabbli, u 

skemi ta' depożitu u rimbors għall-irkaptu li jinxtara ġdid biex jinkoraġġixxu l-ġbir tiegħu fl-

aħħar tal-ħajja utli tiegħu. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur huwa tal-fehma li meta bastiment jitlef l-irkaptu tas-sajd tiegħu, 

għandu jkun meħtieġ li jipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha lill-awtorità kompetenti tal-

Istat Membru tal-bandiera. Din l-informazzjoni għandha tinġabar b'mod sistematiku f'bażi ta' 

data ċentrali (SafeSeaNet), biex tkun tista' tiġi ssorveljata s-sitwazzjoni, jiġu identifikati 

problemi speċifiċi, u biex jiġi ffaċilitat l-irkupru. Dan jgħin ukoll biex tiġi infurzata l-

projbizzjoni tad-dumping tal-irkaptu tas-sajd qadim. Din id-data se tifforma l-bażi tar-rappurtar 

perjodiku mill-Kummissjoni, li jippermetti li jiġi mmappjat l-irkaptu tas-sajd mitluf, li jkun ta' 

għajnuna għall-programmi ta' rkupru u miżuri oħrajn. 

Il-bastimenti tas-sajd ħafna drabi "jaqbdu" l-iskart fix-xbieki tagħhom. Fil-fehma tar-

Rapporteur, m'għandu jkun hemm l-ebda diżinċentiv ekonomiku biex dan l-iskart jiddaħħal fil-

port, u l-Kummissjoni tfittex li tinkoraġġixxi l-konsenja ta' skart maqbud passivament billi 

inkludietu f'sistema ta' tariffi indiretti ta' 100 %. Ir-Rapporteur iqis dan bħala żieda mixtieqa, 

madankollu, xorta waħda jista' jwassal għal tariffa ġenerali ogħla għall-bastimenti tas-sajd. 

Għalhekk ir-Rapporteur jintroduċi r-rekwiżit li l-ispejjeż tal-ġbir tal-iskart mistad b'mod passiv 

fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u t-trattament sussegwenti għandhom jiġu 

ffinanzjati minn sorsi alternattivi ta' dħul li jirriżultaw mid-Direttiva dwar il-PRF riveduta, bħal 

permezz tal-iskemi tar-responsabbiltà estiża tal-produttur, jew permezz ta' sussidji. 

Il-Kummissjoni tintroduċi l-kunċett tal-"Bastimenti Ekoloġikament Sensittivi", fejn il-

bastimenti li jnaqqsu l-iskart tagħhom abbord jistgħu jikkwalifikaw għal tariffa mnaqqsa. Fil-

fehma tar-Rapporteur, jeħtieġ jiġu ċċarati u armonizzati r-rekwiżiti minimi. Ir-Rapporteur 

jintroduċi sett ta' azzjonijiet, f'konformità mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u l-linji gwida 

tal-MARPOL dwar iż-żibel f'Anness ġdid. Il-miżuri jvarjaw mis-separazzjoni fis-sors u l-ġbir, 
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sat-taħriġ u miżuri sabiex jiġi evitat materjal li jintuża darba biss.   

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi li jiġi żgurat li r-rimi taż-żibel u ta' residwi relatati 

mat-tniġġis tal-arja, jekk isir b'intenzjoni, b'mod bla kont jew b'negliġenza serja, jitqiesu bħala 

reat kriminali skont il-liġi tal-UE u għalhekk jirrikjedu li l-Istati Membri jdaħħlu fis-seħħ 

sanzjonijiet adegwati. L-eċċezzjonijiet għal din iż-żieda għandhom jirriflettu dawk stabbiliti fil-

Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri (MARPOL). 

Fl-aħħar nett, il-pjattaformi lil hinn mill-kosta użati għall-produzzjoni u l-ħżin taż-żejt, kemm 

jekk ikunu fissi kif ukoll jekk iżommu f'wiċċ l-ilma, bħalissa mhumiex koperti fil-proposta tal-

Kummissjoni għar-reviżjoni tad-Direttiva PRF. Fl-2015, l-UE kellha 232 pjattaforma lil hinn 

mill-kosta li kull waħda minnhom kellha persunal ta' madwar 100-200 persuna. L-analisti 

kkonkludew li dawn jikkostitwixxu proporzjon sinifikanti tas-sorsi tal-iskart fil-baħar. Ir-

rapporteur jipproponi li jiġi żgurat li l-iskart tagħhom ukoll jiddaħħal fil-faċilitajiet tal-

akkoljenza fil-portijiet. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għat-

Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Titolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Proposta għal Proposta għal 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-iskart għall-konsenja ta' 

skart minn bastimenti, li tħassar id-

Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-

Direttiva 2009/16/KE u d-

Direttiva 2010/65/UE 

dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-konsenja ta' skart minn 

bastimenti, li tħassar id-

Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-

Direttiva 2005/35/KE, id-

Direttiva 2009/16/KE u d-

Direttiva 2010/65/UE 

(Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 20a (ġdid) li tipproponi li tiġi mmodifikata d-definizzjoni 

ta' sustanzi li jniġġsu fid-Direttiva dwar it-Tniġġis Ikkawżat minn Vapuri.) 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva 2005/35/KE toħloq regoli dwar l-impożizzjoni ta' penali f'każ ta' rimi ta' sustanzi 

li jniġġsu minn vapuri. Id-Direttiva 2005/35/KE attwalment tkopri biss l-iskart fl-Annessi I 

(żejt) u II (sustanzi likwidi noċivi bil-grossa) tal-MARPOL. Hija għandha tiġi emendata 

sabiex tinkludi r-rimi skont l-Anness V (żibel) u VI (residwi relatata mat-tniġġis tal-arja). 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Il-Konvenzjoni Internazzjonali 

dwar il-Prevenzjoni ta' Tniġġis mill-

Bastimenti (il-"Konvenzjoni MARPOL") 

(2) Il-Konvenzjoni Internazzjonali 

dwar il-Prevenzjoni ta' Tniġġis mill-

Bastimenti (il-"Konvenzjoni MARPOL") 
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tipprevedi projbizzjonijiet ġenerali dwar ir-

rimi minn bastimenti fuq il-baħar, imma 

tirregola wkoll il-kundizzjonijiet li taħthom 

ċerti tipi ta' skart jistgħu jintremew fl-

ambjent tal-baħar. Il-Konvenzjoni 

MARPOL teħtieġ li l-Istati Membri 

jiżguraw il-provvediment ta' faċilitajiet 

adegwati ta' akkoljenza fil-portijiet. 

tipprevedi projbizzjonijiet ġenerali dwar ir-

rimi minn bastimenti u pjattaformi fissi 

jew li jżommu f'wiċċ l-ilma fuq il-baħar, 

imma tirregola wkoll il-kundizzjonijiet li 

taħthom ċerti tipi ta' skart jistgħu 

jintremew fl-ambjent tal-baħar. Il-

Konvenzjoni MARPOL tirrikjedi li l-Istati 

Membri jiżguraw il-provvediment ta' 

faċilitajiet adegwati ta' akkoljenza fil-

portijiet. 

Ġustifikazzjoni 

Il-MARPOL tirregola wkoll ir-rimi minn pjattaformi fissi jew li jżommu f'wiċċ l-ilma. Dawn 

għandhom jiddaħħlu hawnhekk. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) F'dawn l-aħħar żewġ deċennji, il-

Konvenzjoni MARPOL u l-Annessi tagħha 

għaddew emendi importanti, li 

jistabbilixxu normi u projbizzjonijiet aktar 

stretti ta' rimi ta' skart minn bastimenti fuq 

il-baħar. 

(4) F'dawn l-aħħar żewġ deċennji, il-

Konvenzjoni MARPOL u l-Annessi tagħha 

sarulhom emendi importanti, li 

jistabbilixxu normi għall-konsenja ta' 

skart aktar stretti, u projbizzjonijiet għar-

rimi ta' skart minn bastimenti fuq il-baħar. 

Ġustifikazzjoni 

Il-MARPOL tindirizza wkoll il-konsenja tal-iskart lill-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Minkejja dawn l-iżviluppi 

regolatorji, ir-rimi ta' skart fil-baħar għadu 

jseħħ. Dan hu dovut għal taħlita ta' fatturi, 

jiġifieri faċilitajiet adegwati tal-akkoljenza 

fil-portijiet għall-iskart li mhumiex dejjem 

(7) Minkejja dawn l-iżviluppi 

regolatorji, ir-rimi ta' skart fil-baħar għadu 

jseħħ b'konsegwenzi ambjentali, soċjali u 

ekonomiċi enormi. Dan hu dovut għal 

taħlita ta' fatturi, jiġifieri faċilitajiet 
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disponibbli, l-infurzar li ħafna drabi huwa 

insuffiċjenti u n-nuqqas ta' inċentivi biex l-

iskart jiġi konsenjat fuq l-art. 

adegwati tal-akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart li mhumiex dejjem disponibbli, l-

infurzar li ħafna drabi huwa insuffiċjenti u 

n-nuqqas ta' inċentivi biex l-iskart jiġi 

konsenjat fuq l-art. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Minkejja t-titjib, l-iskart tal-ikel, 

b'mod partikolari fuq il-bastimenti tal-

kruċieri, xorta jista' jkun konsiderevoli. 

Il-prattiki ta' immaniġġjar tal-iskart tal-

ikel jibqgħu qasam li jitlob l-iżvilupp ta' 

prattiki separati ta' ġbir u ta' użu mill-

ġdid; 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Il-ġbir separat ta' skart mill-

bastimenti, inkluż l-irkaptu tas-sajd qadim, 

huwa meħtieġ biex jiżgura l-irkupru tiegħu 

aktar 'l isfel fil-katina tal-immaniġġjar tal-

iskart. Iż-żibel spiss huwa segregat abbord 

ta' bastimenti b'konformità ma' normi u 

standards internazzjonali u l-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni għandha tiżgura li dawn l-isforzi 

ta' segregazzjoni tal-iskart abbord ma 

jkunux kompromessi minn nuqqas ta' 

arranġamenti għal ġbir separat fuq l-art. 

(12) Il-ġbir separat ta' skart mill-

bastimenti, inkluż l-irkaptu tas-sajd qadim, 

huwa meħtieġ biex jiżgura l-irkupru 

ulterjuri tiegħu għall-użu mill-ġdid jew ir-

riċiklaġġ aktar 'l isfel fil-katina tal-

immaniġġjar tal-iskart u biex jiġi prevenut 

li dan jagħmel ħsara lill-annimali u lill-

ambjenti tal-baħar. Iż-żibel spiss huwa 

segregat abbord ta' bastimenti b'konformità 

ma' normi u standards internazzjonali u l-

leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandha tiżgura li 

dawn l-isforzi ta' segregazzjoni tal-iskart 

abbord ma jkunux kompromessi minn 

nuqqas ta' arranġamenti għal ġbir separat 

fuq l-art. L-Istati Membri jenħtieġ li 

jinkoraġġixxu sistemi ta' ġbir separat li 

jkunu adatti bl-aħjar mod għall-

karatteristiċi tal-portijiet. 
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Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Il-ġbir separat tal-iskart bħalma 

huma l-iskart tal-ikel, il-lubrikanti u ż-żejt 

tal-fjuwil, jenħtieġ li jiġi żviluppat aktar 

bl-iskop speċifiku li jippermetti l-użu mill-

ġdid tagħhom f'konformità mal-prinċipji 

tal-ekonomija ċirkolari. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Għalkemm il-maġġoranza tal-iskart 

fil-baħar ġejja minn attivitajiet fuq l-art, l-

industrija tat-tbaħħir, inklużi s-setturi tas-

sajd u l-opri tal-baħar għar-rikreazzjoni, 

hija wkoll kontributur importanti, b'rimi ta' 

żibel, inkluż plastik u rkaptu tas-sajd 

qadim, li jisfaw direttament fil-baħar. 

(13) Għalkemm il-maġġoranza tal-iskart 

fil-baħar ġejja minn attivitajiet fuq l-art, l-

industrija tat-tbaħħir, inklużi s-setturi tas-

sajd u l-opri tal-baħar għar-rikreazzjoni, 

hija wkoll kontributur importanti, b'rimi ta' 

żibel, inkluż plastik u rkaptu tas-sajd 

qadim, li jisfaw direttament fil-baħar. Il-

Kummissjoni tistma li l-plastiks 

jikkostitwixxu aktar minn 80 % tal-iskart 

fil-baħar, u li l-irkaptu tas-sajd li fih il-

plastiks jammonta għal 27 % tal-oġġetti 

tal-iskart fil-baħar misjuba fuq il-bajjiet 

Ewropej, li huma ekwivalenti għal 

11 000 tunnellata fis-sena. 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13a) Id-Direttiva 2008/98/KE 

tistabbilixxi miżuri ta' prevenzjoni tal-

iskart li l-Istati Membri jenħtieġ li jieħdu 

sabiex jipprevjenu l-ġenerazzjoni tal-

iskart. Dawn il-miżuri jenħtieġ li jinkludu 
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l-għan li jwaqqfu l-ġenerazzjoni tal-iskart 

fil-baħar biex jikkontribwixxu għall-Għan 

ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU li jiġi 

prevenut u mnaqqas b'mod sinifikanti t-

tniġġis tal-baħar ta' kull tip. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 13b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (13b) Il-pjattaformi fissi jew li jżommu 

f'wiċċ l-ilma wkoll jikkontribwixxu għall-

iskart fil-baħar u jenħtieġ li jkunu 

meħtieġa jkollhom pjan għall-ġestjoni tal-

iskart, li jiġbru l-iskart tagħhom b'mod 

separat, u li jikkonsenjaw l-iskart 

tagħhom fil-portijiet tal-Unjoni f'intervalli 

regolari. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Il-Konvenzjoni Internazzjonali tat-

13 ta' Frar 2004 tal-OMI għall-Kontroll u 

l-Ġestjoni tal-Ilma tas-Saborra u tas-

Sedimenti tal-Bastimenti ("Konvenzjoni 

dwar il-Ġestjoni tal-Ilma tas-Saborra") 

daħlet fis-seħħ fit-8 ta' Settembru 2017. 

Il-Konvenzjoni dwar il-Ġestjoni tal-Ilma 

tas-Saborra tobbliga lill-bastimenti kollha 

jwettqu proċeduri ta' ġestjoni tal-ilma tas-

saborra skont l-istandards tal-OMI, u 

tirrikjedi lill-portijiet u lit-terminals 

iddedikati għat-tindif u t-tiswija tat-

tankijiet tas-saborra jkollhom faċilitajiet 

adegwati biex ikunu jistgħu jiġbru s-

sedimenti. 
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Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Biex jindirizzaw il-problema tal-

iskart fil-baħar b'mod effettiv, huwa 

fundamentali jiġi pprovdut livell ġust ta' 

inċentivi għall-konsenja tal-iskart fil-

faċilitajiet ta' akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart, b'mod partikolari ż-żibel. Dan jista' 

jinkiseb permezz ta' sistema ta' rkupru tal-

ispejjeż, li tirrikjedi l-applikazzjoni ta' 

tariffa indiretta, li tkun dovuta 

irrispettivament minn jekk jiġix konsenjat 

skart jew le u li għandha tagħti dritt ta' 

konsenja ta' skart mingħajr l-ebda spejjeż 

diretti addizzjonali. Is-settur tas-sajd u tar-

rikreazzjoni, minħabba l-kontribut 

tagħhom fl-okkorrenza ta' skart tal-baħar, 

għandhom jiġu inklużi wkoll f'din is-

sistema. 

(18) Biex jindirizzaw il-problema tal-

iskart fil-baħar b'mod effettiv, huwa 

fundamentali jiġi pprovdut livell ġust ta' 

inċentivi għall-konsenja tal-iskart fil-

faċilitajiet ta' akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart, b'mod partikolari ż-żibel. Dan jista' 

jinkiseb permezz ta' sistema ta' rkupru tal-

ispejjeż, li tirrikjedi l-applikazzjoni ta' 

tariffa indiretta, li tkun dovuta 

irrispettivament minn jekk jiġix konsenjat 

skart jew le u li għandha tagħti dritt ta' 

konsenja ta' skart mingħajr l-ebda spejjeż 

diretti addizzjonali. Is-settur tas-sajd u tar-

rikreazzjoni, minħabba l-kontribut 

tagħhom fl-okkorrenza ta' skart tal-baħar, 

għandhom jiġu inklużi wkoll f'din is-

sistema. Il-konsenja ta' skart mistad 

b'mod passiv m'għandhiex tirriżulta fi 

spejjeż addizzjonali għall-bastimenti tas-

sajd. 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Is-sajjieda jistgħu jaqdu rwol 

sostanzjali fit-tindif tal-iskart fil-baħar 

billi jġibu l-iskart mistad b'mod passiv 

lura l-port, ħalli jkun jista' jgħaddi minn 

ġestjoni xierqa tal-iskart. Sabiex 

jippromwovu l-konsenja tal-iskart mistad 

b'mod passiv maqbud fix-xbieki matul l-

operazzjonijiet normali tas-sajd, l-Istati 

Membri jenħtieġ li jkopru l-ispejjeż 

assoċjati mal-ġbir tiegħu fil-faċilitajiet 

tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u 

mal-ġestjoni sussegwenti tiegħu, permezz 

tad-dħul iġġenerat minn sorsi alternattivi. 
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Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18b) Sabiex tiġi indirizzata b'mod 

effettiv il-problema tal-iskart fil-baħar, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu 

ħilithom biex jiżviluppaw strateġiji u 

pjanijiet biex inaqqsu l-każijiet ta' rkaptu 

tas-sajd abbandunat fuq il-baħar u għal 

dak il-għan jenħtieġ li jagħmlu użu, 

pereżempju, ta' għotjiet taħt il-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd (FEMS), kif ukoll billi jieħdu appoġġ 

mill-Fondi Strutturali u mill-

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u l-

involviment attiv neċessarju tar-reġjuni. 

Huwa wkoll xieraq li jiġu mħeġġa għodod 

ta' governanza ġodda u prattiki tajba, 

bħalma huma dawk li qed jiġu 

kkunsidrati fl-Adrijatiku, fil-kuntest tal-

proġetti kofinanzjati mill-fondi tal-

Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, 

filwaqt li jista' jiġi rikonoxxut ukoll rwol 

ġdid għall-flotot tas-sajd bħala Sentinelli 

tal-Baħar. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-kunċett ta' "Bastiment 

ekoloġikament sensittiv" għandu jiġi 

żviluppat aktar fir-rigward tal-ġestjoni tal-

iskart, b'mod sistema effettiva ta' 

premjazzjoni tkun tista' tiġi implimentata 

għal dawk il-bastimenti li jnaqqsu l-iskart 

tagħhom abbord. 

(19) Il-kunċett ta' "Bastiment 

ekoloġikament sensittiv" jenħtieġ li jiġi 

implimentat fir-rigward tal-ġestjoni tal-

iskart. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti 

minimi madwar l-Unjoni, u li dawn jiġu 

realizzati b'mod armonizzat kemm jista' 

jkun, b'mod li tkun tista' tiġi implimentata 

sistema effettiva ta' premjazzjoni għal 

dawk il-bastimenti li jnaqqsu l-iskart 

tagħhom abbord, permezz tal-prevenzjoni 

u l-ġestjoni ambjentalment sostenibbli tal-
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iskart, f'konformità mal-aħjar prattiki u l-

linji gwida tal-2017 tal-OMI għall-

implimentazzjoni tal-Anness V tal-

Konvenzjoni MARPOL. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jinkoraġġixxu prattiki lil hinn 

mill-istandards rekwiżiti. 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Il-fdalijiet tal-merkanzija jibqgħu l-

proprjetà ta' sid il-merkanzija wara l-ħatt 

tal-merkanzija fit-terminal, u ta' spiss 

ikollhom valur ekonomiku. Għal din ir-

raġuni, il-fdalijiet tal-merkanzija 

m'għandhomx jiġu inklużi fis-sistemi 

għall-irkupru tal-ispejjeż u fl-applikazzjoni 

ta' tariffa indiretta; it-tariffa għall-kunsinja 

ta' fdalijiet ta' merkanzija għandha titħallas 

mill-utent tal-faċilità ta' akkoljenza,kif 

speċifikat fl-arranġamenti tal-ftehim 

kontrattwali bejn il-partijiet involuti jew 

f'arranġamenti oħra lokali. 

(20) Il-fdalijiet tal-merkanzija jibqgħu l-

proprjetà ta' sid il-merkanzija wara l-ħatt 

tal-merkanzija fit-terminal, u ta' spiss 

ikollhom valur ekonomiku. Għal din ir-

raġuni, il-fdalijiet tal-merkanzija 

m'għandhomx jiġu inklużi fis-sistemi 

għall-irkupru tal-ispejjeż u fl-applikazzjoni 

ta' tariffa indiretta; it-tariffa għall-kunsinja 

ta' fdalijiet ta' merkanzija għandha titħallas 

mill-utent tal-faċilità ta' akkoljenza,kif 

speċifikat fl-arranġamenti tal-ftehim 

kontrattwali bejn il-partijiet involuti jew 

f'arranġamenti oħra lokali. Madankollu, 

jenħtieġ li dan ma japplikax għall-fdalijiet 

tal-merkanzija li ma jiġux irkuprati 

faċilment, bħalma huma s-sustanzi li 

jżommu fil-wiċċ persistenti b'viskożità 

għolja bħall-paraffina. Dawn is-sustanzi 

jista' jkollhom valur ekonomiku baxx u 

għalhekk hemm ir-riskju li jintefgħu 'l 

barra mal-ħasil fuq il-baħar, jekk ma 

jintefgħux 'il barra mal-ħasil kif xieraq 

fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet 

għall-iskart. 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Sabiex tittejjeb is-sikurezza 

marittima u tissaħħaħ il-protezzjoni tal-

ambjent tal-baħar, jenħtieġ li d-
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Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill 1a tiġi emendata 

sabiex jiġi indirizzat ukoll it-tniġġis minn 

skart li joriġina mill-vapuri kif definit fl-

Annessi IV sa VI tal-Konvenzjoni 

MARPOL fid-dritt tal-Unjoni u jiġi żgurat 

li l-persuni responsabbli għar-rimi illegali 

jiġu suġġetti għal penali adegwati. 

 _________________ 

 1a Id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 ta' Settembru 2005 dwar it-tniġġis 

ikkawżat minn vapuri u l-introduzzjoni ta' 

sanzjonijiet għal ksur, inklużi sanzjonijiet 

kriminali, għal reati ta' tniġġis 

(ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11). 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva 2005/35/KE toħloq regoli dwar l-impożizzjoni ta' penali f'każ ta' rimi ta' sustanzi 

li jniġġsu minn vapuri. Attwalment hija tkopri biss l-iskart fl-Annessi I (żejt) u II (sustanzi 

likwidi noċivi bil-grossa) tal-MARPOL. Hija għandha tiġi emendata sabiex tinkludi wkoll ir-

rimi tad-drenaġġ (Anness IV), taż-żibel (Anness V) u tal-iskart relatat mat-tniġġis tal-arja 

(Anness VI). 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Il-monitoraġġ u l-infurzar 

għandhom jiġu ffaċilitati permezz ta' 

sistema elettronika ta' rappurtar u skambju 

ta' informazzjoni. Għal dan il-għan, l-

informazzjoni eżistenti u s-sistema ta' 

monitoraġġ imwaqqfa skont id-

Direttiva 2000/59/KE għandhom jiġu 

żviluppati aktar, u għandhom jiġu 

mħaddma fuq bażi ta' dejta elettronika 

eżistenti, b'mod partikolari s-sistemi ta' 

Informazzjoni u ta' Skambju Marittimi tal-

Unjoni (SafeSeaNet) u l-Bażi tad-Dejta tal-

Ispezzjoni (THETIS). Is-sistema għandha 

tinkludi wkoll l-informazzjoni dwar il-

(24) Il-monitoraġġ u l-infurzar 

għandhom jiġu ffaċilitati permezz ta' 

sistema elettronika ta' rappurtar u skambju 

ta' informazzjoni. Għal dan il-għan, l-

informazzjoni eżistenti u s-sistema ta' 

monitoraġġ imwaqqfa skont id-

Direttiva 2000/59/KE għandhom jiġu 

żviluppati aktar, u għandhom jiġu 

mħaddma fuq bażi ta' dejta elettronika 

eżistenti, b'mod partikolari s-sistemi ta' 

Informazzjoni u ta' Skambju Marittimi tal-

Unjoni (SafeSeaNet) u l-Bażi tad-Dejta tal-

Ispezzjoni (THETIS). Is-sistema jenħtieġ li 

tinkludi wkoll l-informazzjoni dwar il-
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faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart li jkunu disponibbli fil-portijiet 

differenti. 

faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-

iskart li jkunu disponibbli fil-portijiet 

differenti u dwar it-telf ta' rkaptu. 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Premessa 30 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(30) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-livell 

internazzjonali, u biex jittħeġġu prattiki ta' 

ġestjoni tal-iskart ekoloġiċi abbord, is-

setgħa li jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 TFUE għandha tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-

emendar ta' din id-Direttiva sabiex 

taġġorna r-referenzi għal strumenti 

internazzjonali u l-Annessi u biex tibdel r-

referenzi għal strumenti internazzjonali, 

ħalli jiġu evitati, jekk meħtieġ, bidliet għal 

dawk l-istrumenti internazzjonali milli 

japplikaw għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 

u biex tiżviluppa kriterji komuni għall-

għarfien ta' "bastimenti ekoloġikament 

sensittivi" bil-għan tal-għoti ta' tariffa tal-

iskart imnaqqsa lil dawk il-bastimenti. 

Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

ukoll fil-livell tal-esperti. Meta tiġi biex 

tħejji u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni 

għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni 

simultanja, f'waqtha u xierqa tad-

dokumenti rilevanti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill. 

(30) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-livell 

internazzjonali, u biex jiġu promossi 

prattiki ta' ġestjoni tal-iskart abbord li 

jkunu jirrispettaw l-ambjent, jenħtieġ li 

tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 

tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea fir-rigward tal-emendar ta' din id-

Direttiva sabiex taġġorna r-referenzi għall-

istrumenti internazzjonali u l-Annessi u 

biex tibdel r-referenzi għall-istrumenti 

internazzjonali, ħalli jiġi prevenut, jekk 

meħtieġ, li bidliet li jsiru lil dawk l-

istrumenti internazzjonali jiġu japplikaw 

għall-finijiet ta' din id-Direttiva, u biex 

timmodifika kriterji komuni għall-għarfien 

ta' "bastimenti ekoloġikament sensittivi" 

filwaqt li tqis il-prattiki tajba u l-iskemi 

minn isfel għal fuq eżistenti, bil-għan tal-

għoti ta' tariffa tal-iskart imnaqqsa lil dawk 

il-bastimenti. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 

tħejjija tagħha, ukoll fil-livell tal-esperti. 

Meta tiġi biex tħejji u tfassal atti delegati, 

il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun 

hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 

xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) "pjattaforma fissa jew li żżomm 
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f'wiċċ l-ilma" tfisser kull pjattaforma 

fissa jew li żżomm f'wiċċ l-ilma li tinsab lil 

hinn mill-kosta, inklużi l-pjattaformi 

għat-tħaffir jew il-faċilitajiet li jżommu 

f'wiċċ l-ilma għall-produzzjoni, il-ħżin, it-

tagħbija u l-ħatt użati għall-produzzjoni u 

l-ħżin ta' kwalunkwe sostanza jew materja 

fi stat solidu, likwidu jew gass. 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) "skart minn bastimenti" tfisser kull 

skart, inkluż il-fdalijiet tal-merkanzija, li 

huma ġġenerati matul is-servizz ta' 

bastiment jew matul it-tagħbija, ħatt jew 

operazzjonijiet ta' tindif, jew skart li 

jinġabar fix-xbieki matul l-operazzjonijiet 

tas-sajd, u li jaqa' taħt il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-Annessi I, II, IV, V u VI 

tal-MARPOL; 

(c) "skart minn bastimenti" tfisser kull 

skart, inklużi l-fdalijiet tal-merkanzija, li 

hu ġġenerat matul is-servizz ta' bastiment 

jew ta' pjattaforma fissa jew li żżomm 

f'wiċċ l-ilma, jew matul it-tagħbija, il-ħatt 

jew l-operazzjonijiet ta' tindif u ta' tiswija 

tal-bastimenti inklużi s-sedimenti li 

joriġinaw mit-tindif jew it-tiswija tat-

tankijiet tas-saborra, jew skart li jinġabar 

fix-xbieki matul l-operazzjonijiet tas-sajd, 

u li jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-

Annessi I, II, IV, V u VI tal-MARPOL; 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) "skart mistad b'mod passiv" tfisser 

skart li jinġabar b'mod aċċidentali fix-

xbieki waqt operazzjonijiet tas-sajd; 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "fdalijiet tal-merkanzija" tfisser il-

fdalijiet ta' kwalunkwe materjal tal-

merkanzija abbord li jibqgħu fuq il-gverta 

jew fl-istivi wara t-tagħbija u l-ħatt tal-

merkanzija, inklużi it-tixrid, it-tagħbija u l-

ħatt eċċessiv, sew jekk imxarrab jew 

niexef, inkorporat fl-ilma tal-ħasil, bl-

esklużjoni tat-trab li jifdal fuq il-gverta 

wara knis jew trab mal-uċuħ ta' barra tal-

bastiment; 

(d) "fdalijiet tal-merkanzija" tfisser il-

fdalijiet ta' kwalunkwe materjal tal-

merkanzija abbord li jibqgħu fuq il-gverta, 

fl-istivi jew fit-tankijiet wara t-tagħbija u l-

ħatt tal-merkanzija, inklużi t-tagħbija u l-

ħatt eċċessiv jew it-tixrid waqt it-tagħbija u 

l-ħatt, sew jekk imxarrab jew niexef, 

inkorporat fl-ilma tal-ħasil, bl-esklużjoni 

tat-trab li jifdal fuq il-gverta wara knis jew 

trab mal-uċuħ ta' barra tal-bastiment; 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) "irkaptu tas-sajd" tfisser 

kwalunkwe biċċa jew komponent ta' 

tagħmir li jintuża fis-sajd u fl-akkwakultura 

biex ikollu fil-mira jew jaqbad riżorsi 

bijoloġiċi tal-baħar, jew li jżomm f'wiċċ il-

baħar u jintuża bil-għan li jattira u jaqbad 

riżorsi bijoloġiċi tal-baħar; 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt l 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(l) "kapaċità suffiċjenti ta' ħżin" tfisser 

biżżejjed kapaċità ta' ħżin ta' skart abbord 

mill-mument tat-tluq sal-port tal-waqfa li 

jkun imiss li jiġi miżjur, inkluż l-iskart li 

x'aktarx jiġi ġġenerat matul il-vjaġġ; 

(l) "kapaċità suffiċjenti ta' ħżin" tfisser 

biżżejjed kapaċità ddedikata ta' ħżin għal 

kull wieħed mit-tipi ta' skart li se jinħażen 

abbord mill-mument tat-tluq sal-port tal-

waqfa li jkun imiss li jiġi miżjur, inkluż l-

iskart li x'aktarx jiġi ġġenerat matul il-

vjaġġ; 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) Il-portijiet u t-terminals fejn 

iseħħu it-tindif jew it-tiswija tat-tankijiet 

tas-saborra jkollhom faċilitajiet tal-

akkoljenza fil-portijiet għall-iskart 

adegwati għall-akkoljenza tas-sedimenti; 

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-iskart jippermettu l-

immaniġġjar tal-iskart tal-bastimenti b'mod 

ambjentalment xieraq skont ir-rekwiżiti 

tad-Direttiva 2008/98/KE u leġiżlazzjoni 

oħra rilevanti tal-Unjoni dwar l-iskart. 

Għal dan l-għan, l-Istati Membri 

għandhom jipprevedu l-ġbir separat ta' 

skart minn bastimenti f'portijiet kif 

meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

dwar l-iskart, b'mod partikolari d-

Direttiva 2008/98/KE, id-

Direttiva 2012/19/UE u d-

Direttiva 2006/66/KE. Il-punt (c) għandu 

japplika mingħajr preġudizzju għar-

rekwiżiti aktar stretti imposti permezz tar-

Regolament (KE) Nru 1069/2009 għall-

ġestjoni ta' skart mill-industrija tal-ikel 

minn trasport internazzjonali. 

(c) Il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-iskart jippermettu l-

immaniġġjar tal-iskart tal-bastimenti b'mod 

ambjentalment xieraq skont ir-rekwiżiti 

tad-Direttiva 2008/98/KE u leġiżlazzjoni 

oħra rilevanti tal-Unjoni dwar l-iskart. 

Għal dan l-għan, l-Istati Membri 

għandhom jipprevedu l-ġbir separat biex 

jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 

tal-iskart mill-bastimenti fil-portijiet kif 

rekwiżit skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 

dwar l-iskart, b'mod partikolari d-

Direttiva 2008/98/KE, id-Direttiva 

94/62/KE1a tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, id-Direttiva 2012/19/UE u d-

Direttiva 2006/66/KE. Il-punt (c) għandu 

japplika mingħajr preġudizzju għar-

rekwiżiti aktar stretti imposti permezz tar-

Regolament (KE) Nru 1069/2009 għall-

ġestjoni ta' skart mill-industrija tal-ikel 

minn trasport internazzjonali. 

 _________________ 

 1a Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill 94/62/KE tal-

20 ta' Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u 

l-iskart mill-imballaġġ (ĠU L 365, 

31.12.1994, p. 10) 

 

Emenda  28 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. L-awtoritajiet tal-port ikkonċernat, 

jew fin-nuqqas ta' dawn, l-awtoritajiet 

rilevanti, għandhom jiżguraw li l-

operazzjonijiet ta' konsenja jew ta' lqugħ 

tal-iskart jitwettqu b'biżżejjed miżuri ta' 

sigurtà biex jiġu prevenuti riskji kemm 

personali kif ukoll ambjentali fil-portijiet 

koperti b'din id-Direttiva; 

 

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Pjan xieraq għall-akkoljenza u t-

tqandil tal-iskart għandu jiġi stabbilit u 

implimentat għal kull port wara 

konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet 

rilevanti, b'mod partikolari mal-utenti tal-

port jew mar-rappreżentanti tagħhom. 

Dawk il-konsultazzjonijiet għandhom isiru 

kemm matul l-abbozzar inizjali tal-pjanijiet 

kif ukoll wara l-adozzjoni tagħhom, b'mod 

partikolari fejn ikunu seħħu bidliet 

sinifikanti, fir-rigward tar-rekwiżiti fl-

Artikoli 4, 6 u 7. Il-ħtiġiet iddettaljati 

għall-iżvilupp ta' dawn il-pjani huma 

ddikjarati fl-Anness 1. 

1. Pjan xieraq għall-akkoljenza u t-

tqandil tal-iskart għandu jiġi stabbilit u 

implimentat għal kull port wara 

konsultazzjoni kontinwa mal-partijiet 

rilevanti, fosthom mal-utenti tal-port jew 

mar-rappreżentanti tagħhom u s-soċjetà 

ċivili. Dawk il-konsultazzjonijiet 

għandhom isiru kemm matul l-abbozzar 

inizjali tal-pjanijiet kif ukoll wara l-

adozzjoni tagħhom, b'mod partikolari fejn 

ikunu seħħu bidliet sinifikanti, fir-rigward 

tar-rekwiżiti fl-Artikoli 4, 6 u 7. Il-ħtiġiet 

iddettaljati għall-iżvilupp ta' dawn il-pjani 

huma ddikjarati fl-Anness 1. 

 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Portijiet żgħar ħafna li huma 

kkaratterizzati minn livell baxx ta' 

traffiku jew traffiku rari minn opri tal-

baħar għar-rikreazzjoni, jistgħu jiġu 
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eżentati mill-kamp ta' applikazzjoni ta' 

dan l-Artikolu jekk il-faċilitajiet tal-

akkoljenza għall-iskart tagħhom ikunu 

integrati fis-sistema tat-tqandil tal-iskart 

immaniġġjata mill-muniċipalità jew 

f'isimha, u l-Istati Membri fejn ikunu 

jinsabu dawk il-portijiet jiżguraw li l-

informazzjoni rigward is-sistema għall-

ġestjoni tal-iskart titqiegħed għad-

dispożizzjoni tal-utenti ta' dawk il-

portijiet. 

 L-Istati Membri fejn ikunu jinsabu 

portijiet bħal dawn għandhom 

jinnotifikaw dawk il-portijiet b'mod 

elettroniku fil-parti tas-sistema tal-

informazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar 

imsemmija fl-Artikolu 14. 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Taqsima 3 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konsenja tal-iskart mill-bastimenti Ir-rimi u l-konsenja tal-iskart mill-

bastimenti 

(Marbuta mal-Emenda tal-Artikolu 7(1).) 

Ġustifikazzjoni 

Din it-taqsima għandha tittratta wkoll il-projbizzjonijiet tar-rimi applikabbli skont il-

Konvenzjoni MARPOL. 

 

Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – titolu 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-konsenja tal-iskart mill-bastimenti Ir-rimi u l-konsenja tal-iskart mill-

bastimenti 

(Marbuta mal-Emenda tal-Artikolu 7(1).) 
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Ġustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu għandu jittratta wkoll il-projbizzjonijiet tar-rimi applikabbli skont il-

Konvenzjoni MARPOL. 

 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-kaptan ta' bastiment li jidħol 

f'port tal-Unjoni għandu, qabel iħalli l-port, 

jikkunsinja l-iskart abbord tal-bastiment lil 

faċilità tal-akkoljenza fil-port għall-iskart 

skont in-normi dwar ir-rimi stabbiliti fil-

Konvenzjoni MARPOL. 

1. Il-kaptan ta' bastiment li jidħol 

f'port tal-Unjoni għandu, qabel iħalli l-port, 

jikkonsenja l-iskart kollu li jkollu abbord 

tal-bastiment lil faċilità tal-akkoljenza fil-

port għall-iskart u, wara li jħalli l-port, 

m'għandux jarmi skart fil-baħar, skont in-

normi u r-regolamenti rilevanti dwar il-

konsenja u r-rimi stabbiliti fil-

Konvenzjoni MARPOL. Dak ir-rekwiżit 

għandu japplika wkoll għas-sedimenti li 

joriġinaw mit-tindif u t-tiswija tat-tankijiet 

tas-saborra, skont il-Konvenzjoni dwar il-

Ġestjoni tal-Ilma tas-Saborra. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Jekk il-port tal-waqfa li jmiss ikun 

jinsab barra l-Unjoni, jew ikun hemm 

raġunijiet li jagħtu lil wieħed x'jifhem li 

dak il-port ma għandux disponibbli 
faċilitajiet xierqa, jew dak il-port ma jkunx 

magħruf, l-Istat Membru għandu jirrikjedi 

lill-bastiment li jikkonsenja l-iskart tiegħu 

qabel it-tluq. 

7. Jekk, abbażi tal-informazzjoni 

disponibbli, inkluża l-informazzjoni 

disponibbli elettronikament fis-sistema ta' 

informazzjoni, monitoraġġ u infurzar 

imsemmija fl-Artikolu 14 ta' din id-

Direttiva jew fil-GISIS, ma jistax jiġi 

stabbilit li fil-port tal-waqfa li jmiss hemm 

faċilitajiet xierqa disponibbli, jew dan il-

port ma jkunx magħruf, l-Istat Membru 

għandu jirrikjedi li l-bastiment jikkonsenja 

l-iskart kollu tiegħu qabel it-tluq. 
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Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 8a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 8a. Il-kaptan ta' pjattaforma fissa jew 

li iżżomm f'wiċċ l-ilma għandu jiżgura li 

l-iskart tagħha jiġi konsenjat lil faċilità 

tal-akkoljenza fil-port għall-iskart 

f'intervalli regolari skont il-Konvenzjoni 

MARPOL. 

 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7a 

 Il-kaptan ta' bastiment li jidħol f'port tal-

Unjoni għandu, qabel iħalli l-port, 

japplika l-proċeduri ta' ħasil minn qabel 

għas-sustanzi li jżommu f'wiċċ l-ilma 

b'viskożità għolja u persistenti, fosthom il-

paraffina, skont l-Anness II tal-

Konvenzjoni MARPOL u jirrilaxxa kull 

residwu jew taħlita ta' ilma fil-port tal-

ħatt sakemm it-tank ikun vojt u l-pajpijiet 

tar-rilaxx ikunu ħielsa mir-residwi. 

Ġustifikazzjoni 

Minħabba l-adozzjoni tal-abbozz ta' emendi mis-Sottokumitat għall-Prevenzjoni u r-Rispons 

għat-Tniġġis fi Frar 2018 li jirrikjedi l-ħasil minn qabel tat-tankijiet b'sustanzi li jżommu 

f'wiċċ l-ilma b'viskożità għolja u persistenti, li ser jiġi kkunsidrat għall-adozzjoni fl-Anness II 

fl-MEPC 73, l-UE għandha tinkludi dawn ir-rekwiżiti fil-verżjoni riveduta tad-Direttiva PRF, 

b'hekk isiru liġi tal-Unjoni, biż-żieda tal-obbligu li jiġi żgurat li l-pajpijiet tar-rilaxx huma 

ħielsa mir-residwi. B'mod partikolari, il-paraffina qed tintefa' fl-ibħra u tasal fix-xtajtiet 

Ewropej, fejn qed tikkawża problemi għall-ħajja selvaġġa. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-ispejjeż tal-operat ta' 

faċilitajiet ta' akkoljenza tal-portijiet għall-

akkoljenza u l-ipproċessar tal-iskart mill-

bastimenti, għajr il-fdalijiet tal-merkanzija, 

għandhom ikunu koperti permezz tal-ġbir 

ta' tariffa mill-bastimenti. Dawk l-ispejjeż 

jinkludu l-elementi elenkati fl-Anness 4. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li l-ispejjeż tal-operat ta' 

faċilitajiet ta' akkoljenza tal-portijiet għall-

akkoljenza u l-ipproċessar tal-iskart mill-

bastimenti, inklużi l-fdalijiet tal-

merkanzija ta' sustanzi li jżommu f'wiċċ l-

ilma b'viskożità għolja u persistenti, iżda 

bl-esklużjoni ta' fdalijiet oħra tal-

merkanzija, għandhom ikunu koperti 

permezz tal-ġbir ta' tariffa mill-bastimenti. 

Dawk l-ispejjeż jinkludu l-elementi 

elenkati fl-Anness 4. 

 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sabiex tipprovdi inċentiv massimu 

għall-konsenja tal-iskart kif definit fl-

Anness V tal-Konvenzjoni MARPOL, 

inkluż l-iskart li jkun inġabar fix-xbieki 

matul l-operazzjonijiet tas-sajd, it-tariffa li 

għandha titħallas għandha tkopri l-ispejjeż 

kollha tal-faċilitajiet tal-akkoljenza tal-port 

għall-iskart għal dan l-iskart, sabiex 

tiżgura d-dritt ta' konsenja mingħajr l-ebda 

spejjeż diretti addizzjonali; 

(c) sabiex ikun hemm dispożizzjoni 

għal inċentiv massimu għall-konsenja tal-

iskart kif definit fl-Anness V tal-

Konvenzjoni MARPOL, inkluż l-iskart li 

jkun inġabar fix-xbieki matul l-

operazzjonijiet tas-sajd, u l-fdalijiet tal-

merkanzija ta' sustanzi li jżommu f'wiċċ l-

ilma b'viskożità għolja u persistenti, it-

tariffa indiretta li għandha titħallas 

għandha tkopri l-ispejjeż kollha tal-

faċilitajiet tal-akkoljenza tal-port għal dan 

l-iskart, sabiex tiżgura d-dritt ta' konsenja 

mingħajr l-ebda spejjeż diretti addizzjonali; 

 

Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) sabiex jiġu evitati li l-ispejjeż tal-

ġbir fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-
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portijiet għall-iskart u tat-trattament 

sussegwenti tal-iskart mistad b'mod passiv 

jiġu mġarrba mill-utenti tal-port, l-Istati 

Membri għandhom ikopru dawn l-ispejjeż 

kollha kemm huma mid-dħul iġġenerat 

mis-sorsi alternattivi ta' dħul elenkati fl-

Anness 4; 

 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. It-tariffi għandhom jiġu mnaqqsa 

jekk id-disinn, it-tagħmir u l-operat tal-

bastiment huma tali li jkun jista' jintwera li 

l-bastiment jipproduċi kwantitajiet 

imnaqqsa ta' skart, u jimmaniġġja l-iskart 

tiegħu b'mod sostenibbli u li jirrispetta lill-

ambjent. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

s-setgħa permezz ta' atti delegati skont l-

Artikolu 19, sabiex tiddefinixxi l-kriterji 

sabiex jiġi stabbilit bastiment li jkun 

jissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati f'dan il-

paragrafu fir-rigward tal-ġestjoni tal-

iskart abbord tal-bastiment. 

5. It-tariffi għandhom jiġu mnaqqsa 

jekk id-disinn, it-tagħmir, il-politiki tal-

akkwist u l-operat tal-bastiment huma tali 

li jkun jista' jintwera li l-bastiment 

jipproduċi kwantitajiet imnaqqsa tal-

kategorija ta' skart li għaliha tapplika t-

tariffa, u jimmaniġġja l-iskart tiegħu b'mod 

sostenibbli u li jirrispetta lill-ambjent skont 

l-Anness 4a għall-bastimenti għajr il-

bastimenti tas-sajd u skont l-Anness 4b 

għall-bastimenti tas-sajd. Il-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 

skont l-Artikolu 19 sabiex temenda l-

Annessi 4a u 4b, sabiex timmodifika 

rekwiżiti minimi armonizzati. 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-eżenzjoni ma toħloqx impatt 

negattiv fuq is-sigurtà marittima, is-

saħħa, l-għajxien abbord il-bastimenti jew 

il-kundizzjonijiet tax-xogħol jew fuq l-

ambjent tal-baħar; 

 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 
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Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fir-rigward ta' spezzjonijiet ta' 

bastimenti li jaqgħu barra mill-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva 2009/16/KE, l-

Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

ispezzjonijiet jitwettqu f'mill-anqas 20 % 

tan-numru totali ta' bastimenti individwali 

għal kull kategorija elenkata hawn taħt: 

1. Fir-rigward ta' spezzjonijiet ta' 

bastimenti li jaqgħu barra mill-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva 2009/16/KE, l-

Istati Membri għandhom jiżguraw li l-

ispezzjonijiet jitwettqu f'mill-anqas 20 % 

tan-numru totali ta' bastimenti individwali 

kull sena għal kull kategorija elenkata 

hawn taħt: 

 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu proċeduri għal spezzjonijiet 

ta' bastimenti tas-sajd ta' inqas minn 

100 tunnellaġġ gross kif ukoll ta' opri tal-

baħar għar-rikreazzjoni ta' inqas minn 

100 tunnellaġġ gross, sabiex tiġi żgurata 

l-konformità mar-rekwiżiti applikabbli ta' 

din id-Direttiva, filwaqt li jiġi żgurat li l-

ispezzjonijiet jitwettqu ta' mill-inqas 20 % 

tan-numru totali ta' bastimenti 

individwali tas-sajd u opri tal-baħar għar-

rikreazzjoni li jidħlu fl-Istat Membru 

rilevanti kull sena. 

 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 

rreġistrati fil-parti tas-sistema tal-

informazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar 

imsemmija fl-Artikolu 15 ta' din id-

Direttiva. 

2. Ir-riżultati tal-ispezzjonijiet 

imsemmija fil-paragrafi 1 u 1a għandhom 

jiġu rreġistrati fil-parti tas-sistema tal-

informazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar 

imsemmija fl-Artikolu 15 ta' din id-

Direttiva. 
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Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-Istati Membri għandhom 

jistabbilixxu proċeduri għal spezzjonijiet 

ta' bastimenti tas-sajd ta' inqas minn 100 

tunnellata gross kif ukoll għal opri tal-

baħar għar-rikreazzjoni ta' inqas minn 

100 tunnellata gross, li jiżguraw il-

konformità mar-rekwiżiti applikabbli ta' 

din id-Direttiva. 

imħassar 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) f'każ ta' telf ta' rkaptu tas-sajd, l-

informazzjoni meħtieġa skont l-

Artikolu 48 tar-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1224/20091a; 

 ______________ 

 1a Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 

li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' 

kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-

regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li 

jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, 

(KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, 

(KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, 

(KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, 

(KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, 

(KE) Nru 1098/2007, (KE) 

Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li 

jħassar ir-Regolamenti (KEE) 

Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) 

Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, 

p. 1). 
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Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Sabiex ikunu żgurati 

kondizzjonijiet uniformi għar-rapportar 

tat-telf ta' rkaptu tas-sajd, jenħtieġ li 

jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni 

lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi l-format 

tar-rapportar. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 20(2). 

 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Il-Kummissjoni għandha, abbażi 

tad-data rappurtata lilha skont il-

punt (da) tal-paragrafu 2, tippubblika, 

sal-31 ta' Diċembru 2022 u 

sussegwentement kull sentejn, rapport ta' 

sinteżi dwar it-telf ta' rkaptu tas-sajd. 

 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-bażi tad-dejta tal-ispezzjonijiet tagħmilha 

possibbli li tiġi rkuprata kwalunkwe dejta 

rilevanti rrappurtata mill-Istati Membri 

għall-fini ta' monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tad-Direttiva. 

4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 

l-bażi tad-dejta tal-ispezzjonijiet tagħmilha 

possibbli li tiġi rkuprata kwalunkwe dejta 

rilevanti rrappurtata mill-Istati Membri 

għall-fini ta' monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tad-Direttiva. Il-

Kummissjoni għandha b'mod regolari 

teżamina mill-ġdid il-bażi tad-dejta biex 

tissorvelja l-implimentazzjoni tad-
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Direttiva u tiġbed l-attenzjoni għal 

kwalunkwe dubju rigward l-

implimentazzjoni komprensiva bil-għan li 

tinstiga azzjoni korrettiva. 

 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-

organizzazzjoni ta' skambji ta' esperjenza 

bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati 

Membri u l-esperti, inklużi dawk mis-settur 

privat, dwar l-applikazzjoni ta' din id-

Direttiva fil-portijiet tal-Unjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-

organizzazzjoni ta' skambji ta' esperjenza 

bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati 

Membri u l-esperti, inklużi dawk mis-settur 

privat u mis-soċjetà ċivili, dwar l-

applikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-

portijiet tal-Unjoni. 

Ġustifikazzjoni 

L-iskambju tal-esperjenza m'għandux ikun biss bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-esperti mis-

settur privat, iżda għandu jinkludi wkoll esperti mis-soċjetà ċivili. 

 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom, sa mhux 

aktar tard minn ... [12-il xahar wara l-

adozzjoni ta' din id-Direttiva] u 

sussegwentement kull sentejn, 

jirrappurtaw lill-Kummissjoni dwar l-

aħjar prattiki tagħhom rigward il-ġestjoni 

sostenibbli tal-iskart abbord il-bastimenti 

u fil-portijiet tagħhom. Sitt xhur wara kull 

skadenza tar-rapportar, il-Kummissjoni 

għandha tħejji rapport dwar dawn l-aħjar 

prattiki sabiex tipprovdi gwida għall-

progress lejn l-objettivi ta' din id-

Direttiva. 
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Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20a – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid) 

Direttiva 2005/35/KE 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 Artikolu 20a 

 Emendi għad-Direttiva 2005/35/KE 

 Id-Direttiva 2005/35/KE hija emendata kif 

ġej: 

 (1) Fl-Artikolu 2, il-punt 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

2. "Sustanzi li jniġġżu" għandha tfisser is-

sustanzi koperti mill-Annessi I (żejt) u II 

(sustanzi likwidi noċivi bil-grossa) tal-

Marpol 73/78. 

“2. "sustanzi li jniġġżu" għandha 

tfisser is-sustanzi koperti mill-Annessi I 

(żejt), II (sustanzi likwidi noċivi bil-

grossa), IV (drenaġġ), V (żibel) u VI 

(residwi relatati mat-tniġġis tal-arja) tal-

MARPOL 73/78, fil-verżjoni aġġornata 

tagħha;" 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-20091116) 

(Marbuta mal-emenda l-ġdida tal-Artikolu 20a (ġdid) li tipproponi li tiġi modifikata d-

definizzjoni ta' sustanzi li jniġġsu fid-Direttiva dwar it-Tniġġis Ikkawżat minn Vapuri.)) 

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva 2005/35/KE toħloq regoli dwar l-impożizzjoni ta' penali f'każ ta' rimi ta' sustanzi 

li jniġġsu minn vapuri. Attwalment hija tkopri biss l-iskart fl-Annessi I (żejt) u II (sustanzi 

likwidi noċivi bil-grossa) tal-MARPOL. Hija għandha tiġi emendata sabiex tinkludi r-rimi 

skont l-Anness IV (drenaġġ), l-Anness V (żibel) u VI (residwi relatati mat-tniġġis tal-arja). 

Dan ir-rimi, jekk isir b'intenzjoni, b'mod bla kont jew b'negliġenza serja, għandu jitqies ukoll 

bħala reat kriminali. 

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20a – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid) 

Direttiva 2005/35/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (2)  Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa 
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sostitwit b'dan li ġej: 

1.  Ir-rimi ta' sustanzi li jniġġsu fi 

kwalunkwe żona msemmija fl-

Artikolu 3(1) m'għandux jitqies bħala ksur, 

jekk ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet 

stabbiliti fl-Anness I, Regolamenti 15, 34, 

4.1 jew 4.3 jew fl-Anness II, Regolamenti 

13, 3.1.1 jew 3.1.3 tal-Marpol 73/78. 

“1.  Ir-rimi ta' sustanzi li jniġġsu fi 

kwalunkwe waħda miż-żoni msemmija fl-

Artikolu 3(1) m'għandux jitqies bħala ksur, 

jekk ikun jissodisfa l-kundizzjonijiet 

stabbiliti fl-Anness I, Regolamenti 15, 34, 

4.1 jew 4.3, fl-Anness II, Regolamenti 13, 

3.1.1 jew 3.1.3, fl-Anness IV, 

Regolamenti 3 u 11, fl-Annes V, 

Regolamenti 4, 5, 6 jew 7, jew fl-

Anness VI, Regolament 3, tal-

MARPOL 73/78, fil-verżjoni aġġornata 

tagħha." 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-20091116) 

(Marbuta mal-emenda l-ġdida tal-Artikolu 20a (ġdid) li tipproponi li tiġi mmodifikata d-

definizzjoni ta' sustanzi li jniġġsu fid-Direttiva dwar it-Tniġġis Ikkawżat minn Vapuri.)) 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-emenda tad-definizzjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-eċċezzjonijiet jeħtieġ li jiġu 

mmodifikati kif xieraq. L-eċċezzjonijiet għandhom jirriflettu dawk tal-MARPOL. 

 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20a – paragrafu 1 – punt 3 (ġdid) 

Direttiva 2005/35/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test fis-seħħ Emenda 

 (3)  Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 2 huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

2.  Ir-rimi ta' sustanzi li jniġġsu fiż-

żoni msemmija fl-Artikolu 3(1)(c), (d) u 

(e) ma għandux jitqies bħala ksur minn-

naħa tas-sid, tal-kaptan jew tal-ekwipaġġ, 

jekk ir-rimi jkun jissodisfa l-

kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I, 

Regolament 4.2 jew fl-Anness II, 

Regolament 3.1.2. tal-Marpol 73/78. 

"2.  Ir-rimi ta' sustanzi li jniġġsu fiż-

żoni msemmija fl-Artikolu 3(1)(c), (d) u 

(e) ma għandux jitqies bħala ksur minn-

naħa tas-sid, tal-kaptan jew tal-ekwipaġġ, 

jekk ir-rimi jkun jissodisfa l-

kondizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I, 

Regolament 4.2, fl-Anness II, 

Regolament 3.1.2, fl-Anness IV, 

Regolamenti 3 u 11, fl-Anness V, 

Regolamenti 4, 5, 6 jew 7, jew fl-

Anness VI, Regolament 3, tal-

MARPOL 73/78 fil-verżjoni aġġornata 
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tagħha." 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0035-20091116) 

(Marbuta mal-emenda tal-Artikolu 20a (ġdid) li tipproponi li tiġi mmodifikata d-definizzjoni 

ta' sustanzi li jniġġsu fid-Direttiva dwar it-Tniġġis Ikkawżat minn Vapuri.)) 

Ġustifikazzjoni 

Fid-dawl tal-emenda tad-definizzjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-eċċezzjonijiet jeħtieġ li jiġu 

mmodifikati kif xieraq. L-eċċezzjonijiet għandhom jirriflettu dawk tal-MARPOL. Għas-

sustanzi li jniġġsu li jaqgħu fl-ambitu tal-Anness IV, V jew VI, m'hemm l-ebda raġuni biex 

jiġu applikati eċċezzjonijiet differenti għall-istretti, għaż-żoni ekonomiċi esklużivi jew għall-

ibħra internazzjonali. 

 

Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Anness 4 – sottotitolu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kategoriji tal-ispejjeż għall-operat u l-

amministrazzjoni ta' PRF 

Il-kategoriji tal-ispejjeż u d-dħul nett 

relatati mal-operat u l-amministrazzjoni 

tal-faċilitajiet tal-akkoljenza tal-portijiet 

(PRF) 

Ġustifikazzjoni 

Id-dħul nett għandu jiġi indikat ukoll. Dawn għandhom jintużaw, fost l-oħrajn, biex ikopru l-

ispejjeż tal-iskart mistad b'mod passiv. 

 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Anness 4 – kolonna 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Dħul nett 

 Ir-rikavati netti minn skemi ta' ġestjoni 

tal-iskart u finanzjament 

nazzjonali/reġjonali inklużi l-elementi ta' 

dħul elenkati hawn taħt. 

 - Benefiċċji netti ġejjin minn skemi 
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ta' responsabbiltà estiża tal-produttur; 

 - Dħul nett ieħor mill-ġestjoni tal-

iskart bħalma huma l-iskemi ta' riċiklaġġ; 

 - Finanzjament fl-ambitu tal-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd; 

 - Finanzjament ieħor jew sussidji 

oħra disponibbli għall-portijiet għall-

ġestjoni tal-iskart u għas-sajd. 

Ġustifikazzjoni 

Għandu jiġi indikat id-dħul nett. Dawn għandhom jintużaw biex ikopru l-ispejjeż tal-iskart 

mistad b'mod passiv. 

 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Anness 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ANNESS 4a 

 REKWIŻITI LI L-BASTIMENTI LI 

M'HUMIEX BASTIMENTI TAS-SAJD 

IRIDU JISSODISFAW BIEX IKUNU 

ELIĠIBBLI GĦAL TNAQQIS FIT-

TARIFFA KIF IMSEMMI FL-

ARTIKOLU 8(5) 

 Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom jiġu 

ssodisfati għal kwalunkwe bastiment 

għajr il-bastimenti tas-sajd sabiex ikun 

eliġibbli għal tnaqqis tat-tariffa: 

 a) l-adozzjoni ta' pjan ta' ġestjoni 

għat-tnaqqis taż-żibel b'miżuri u 

proċeduri sabiex jiġi mminimizzat it-teħid 

abbord ta' materjal li jista' jsir skart; 

 b) l-istabbiliment ta' miżuri u 

proċeduri għat-tnaqqis taż-żibel iġġenerat 

matul l-akkwist tal-provvisti u l-

proviżjonijiet, inkluż: 

 - l-użu ta' provvisti li jiġu fi 

kwantitajiet kbar u f'imballaġġ irriċiklat 

jew f'imballaġġ u kontenituri li jistgħu 
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jerġgħu jintużaw; 

 - l-evitar tal-użu ta' tazzi, pożati, 

platti, srievet, ċraret u oġġetti oħrajn ta' 

konvenjenza li jintużaw darba biss, kull 

meta jkun possibbli; 

 - l-evitar ta' provvisti li jkunu 

magħmula mill-plastik jew li jkunu 

ppakkjati fil-plastik, sakemm ma jkunux 

iddisinjati speċifikament għall-użu mill-

ġdid; 

 c) l-istabbiliment ta' miżuri u 

proċeduri biex jitnaqqas iż-żibel iġġenerat 

waqt l-għażla tal-materjali għall-istivar, u 

l-iżgurar u l-protezzjoni tal-merkanzija 

mill-kundizzjonijiet tat-temp, inkluż: 

 - l-użu ta' għata permanenti li tista' 

terġa' tintuża għall-protezzjoni tal-

merkanzija minflok għata tal-plastik li 

tintuża darba biss jew riċiklabbli; 

 - l-użu ta' sistemi u metodi tal-

istivar li jużaw mill-ġdid il-materjali tal-

paljoli, tal-puntali, tal-kisi u tal-

ippakkjar; 

 d) l-implimentazzjoni tas-

separazzjoni u l-ġbir fis-sors, inkluż il-

forniment ta' kontenituri għaż-żibel li 

jkollhom marki li jiddistingwuhom abbord 

il-bastiment, li fihom jitpoġġa u jiġi 

separat iż-żibel kif ikun qed jiġi ġġenerat; 

 e) l-għoti ta' taħriġ lill-ekwipaġġ u li 

jiddaħħlu fis-seħħ proċeduri operattivi 

biex jiġi limitat ir-rimi aċċidentali jew 

intenzjonat ta' kwalunkwe skart; 

 f) l-implimentazzjoni ta' proċeduri 

dixxiplinari u li jkun hemm sanzjonijiet 

għal imġiba ħażina tal-impjegati li twassal 

għar-rimi ta' skart fil-baħar; 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti sabiex wieħed ikun eleġibbli għal tnaqqis tat-tariffa għandhom jitniżżlu f'Anness. 

Dawk ir-rekwiżiti huma bbażati fuq il-linji gwida tal-MARPOL. Id-dispożizzjonijiet dwar it-

taħriġ tal-ekwipaġġ u l-proċeduri dixxiplinari ġew miżjuda mir-rapporteur. 
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Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Anness 4b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ANNESS 4b 

 REKWIŻITI LI JRIDU JISSODISFAW 

IL-BASTIMENTI TAS-SAJD BIEX 

IKUNU ELIĠIBBLI GĦAL TNAQQIS 

FIT-TARIFFA KIF IMSEMMI FL-

ARTIKOLU 8(5) 

 Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom jiġu 

ssodisfati għall-bastimenti tas-sajd sabiex 

ikunu eliġibbli għal tnaqqis tat-tariffa: 

 1. Għall-bastimenti kollha tas-sajd: 

 - l-akkwist ta' rkaptu u komponenti 

tas-sajd li jkunu mfassla biex 

jippromwovu l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 

fi tmiem il-ħajja; 

 - it-taħriġ sabiex jiġi evitat u rkuprat 

it-telf; 

 - il-konsenja tal-iskart mistad b'mod 

passiv fix-xbieki matul l-operazzjonijiet 

tas-sajd lill-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-

portijiet għall-iskart; 

 2. Minbarra l-punt 1, għall-

bastimenti tas-sajd itwal minn 12-il 

metru: 

 a) l-adozzjoni ta' pjan ta' ġestjoni 

għat-tnaqqis taż-żibel b'miżuri u 

proċeduri sabiex jiġi mminimizzat it-teħid 

abbord ta' materjal li jista' jsir skart; 

 b) l-istabbiliment ta' miżuri u 

proċeduri għat-tnaqqis taż-żibel iġġenerat 

matul l-akkwist tal-provvisti u l-

proviżjonijiet, inkluż: 

 - l-użu ta' provvisti li jiġu fi 

kwantitajiet kbar u f'imballaġġ irriċiklat 

jew f'imballaġġ u kontenituri li jistgħu 

jerġgħu jintużaw; 

 - l-evitar tal-użu ta' tazzi, pożati, 

platti, srievet, ċraret u oġġetti oħrajn ta' 
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konvenjenza li jintużaw darba biss, kull 

meta jkun possibbli; 

 - l-evitar ta' provvisti li jkunu 

magħmula mill-plastik jew li jkunu 

ppakkjati fil-plastik, sakemm ma jkunux 

iddisinjati speċifikament għall-użu mill-

ġdid; 

 c) l-istabbiliment ta' miżuri u 

proċeduri biex jitnaqqas iż-żibel iġġenerat 

waqt l-għażla tal-materjali għall-istivar u 

l-iżgurar u l-protezzjoni tal-merkanzija 

mill-kundizzjonijiet tat-temp, inkluż: 

 - l-użu ta' għata permanenti li tista' 

terġa' tintuża għall-protezzjoni tal-

merkanzija minflok għata tal-plastik li 

tintuża darba biss jew riċiklabbli; 

 - l-użu ta' sistemi u metodi tal-

istivar li jużaw mill-ġdid il-materjali tal-

paljoli, tal-puntali, tal-kisi u tal-

ippakkjar; 

 d) l-implimentazzjoni tas-

separazzjoni u l-ġbir fis-sors, inkluż il-

forniment ta' kontenituri għaż-żibel li 

jkollhom marki li jiddistingwuhom abbord 

il-bastiment, li fihom jitpoġġa u jiġi 

separat iż-żibel kif ikun qed jiġi ġġenerat; 

 e) l-għoti ta' taħriġ lill-ekwipaġġ u li 

jiddaħħlu fis-seħħ proċeduri operattivi 

biex jiġi limitat ir-rimi aċċidentali jew 

intenzjonat ta' kwalunkwe skart; 

 f) l-implimentazzjoni ta' proċeduri 

dixxiplinari u li jkun hemm sanzjonijiet 

għal imġiba ħażina tal-impjegati li twassal 

għar-rimi ta' skart fil-baħar; 

 3. Minbarra l-punt 1, għall-

bastimenti tas-sajd b'tul ta' inqas minn 

12-il metru li joperaw esklussivament fl-

ibħra territorjali tagħhom jew li qatt ma 

jqattgħu aktar minn 24 siegħa fuq il-

baħar: 

 - il-preżenza ta' tagħmir abbord biex 

jirkupraw l-irkaptu mitluf. 
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Ġustifikazzjoni 

Il-kriterji għal tnaqqis tat-tariffa għal bastimenti tas-sajd għandhom ikunu stipulati f'Anness. 

Xi rekwiżiti għandhom japplikaw għall-bastimenti kollha tas-sajd, u wħud b'żieda biss għal 

dawk ta' daqs medju/kbir jew żgħar. Biex jikkwalifikaw għal tnaqqis fit-tariffa, il-bastimenti 

tas-sajd kollha għandhom jakkwistaw xbieki li jistgħu jerġgħu jintużaw u li jkunu riċiklabbli. 

Il-bastimenti tas-sajd ta' daqs medju/kbir għandhom jadottaw miżuri għat-tnaqqis taż-żibel 

ibbażati fuq il-linji gwida tal-MARPOL. Il-bastimenti tas-sajd żgħar għandu jkollhom inċentiv 

biex ikollhom tagħmir abbord sabiex jirkupraw l-irkaptu mitluf. 
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